
VHP190005285 
VIZ VRTEC MAVRICA IZOLA 
OF 15 
6310 Izola 
telefon: 05 6418 513 
telefaks: 05 6418 540 
e-posta: vrtec.mavrica@guest.arnes.si 
spl. stran: www.vrtecmavricaizola.si 

Datum: 14.1.2019 

OBCINA IZOLA 
URAD ZA DRUZBENE DEJAVNOSTI 
Soncno nabrezje 8, 6310 Izola 

Spostovani, 

Posiljamo vam Porocilo LDN vrtca Mavrica za solsko leto 2017/18 in Letni delovni nacrt 
vrtca za solsko leto 2018/19. Oba dokumenta sta bila sprejeta na 1. seji Sveta zavoda, dne 27. 
9. 2018. 

Lep pozdrav! 

Ravnateljica: 
Suzana Bozic 

/ 



VZGOJNO IZOBRAZEVALNI ZAVOD VRTEC 
MAVRICA IZOLA 

LETNI DELOVNI NACRT 

ZA SOLSKO LETO 2018/2019 

Ravnateljica Suzana Bozic 



VSEBINA: 

Vizija in poslanstvo vrtca 

1. OPREDELITEV POMENA IN NAMENA DOKUMENTA 
1.1. SploSni del 
1.2. Spremljanje realizacije LDN 
13, Temeljna izhodiSda 

2, CILJI IN NAT.OGE VRTCA  
2.1. Razumemo, sprejemamo in izvajamo kurikulama izhodiSCa 
2.2. Dvigamo kvaliteto dela v vrtcu 
2.3. Razvijanje pozitivne klime in timskega dela v kolektivu 
2.4. V sebinska usmeritev 
2.5. Vzgoja za zdravje in vamost 
2.5.1 Prehrana 
2.5.2. Telesna aktivnost 
2.5.3. Sodelovanje z ZD Izola 
2.5.4. Vzgoja za zdravje v okviru preventivnega zdravstvenega varstva 
2.5.5 Skrb za vamost otrok 
2.5.6. PoCitek otrok 
2.5.7. Ekologija 

3. ORGANIZACIJA ZIVLJENJA V VRTCU 
3.1. Organizacij a enot in oddelkov 
3.1.1. Enote vrtca 
3.2. Kadrovska organizacija 
3.3. Poslovni das 
3.4. Dnevni red 
3.5. Organizacija prehrane 
3.5.1. Priprava in transport hrane 
3.5.2. Higiena dela v kuhinj ah 
3.5.3. Kultura prehranj evanj a 
3.6. Telovadnica-gibalna dejavnost 
3.7. Knjiznica 
3.8. Spletna stran vrtca 

4. PROGRAMI   
4.1. Programi glede na starostna obdobja 
4.2. Program glede na trajanje 
4.3. Vsebinska predstavitev programov 
4.3.1. Strokovna izhodiSda programa: Osnovni program- kurikulum za vrtce 
4.3.2. Dodatek h Kurikulu za vrtce na narodno meSanih obmodjih 
4.3.3. Program Korak za Korakom 
4.3.4. Program, namenjen otrokom s posebnimi potrebami 
4.3.5. Program uvajanja otrok v vrtec 
4.4. Projekti in praznovanja 
4.4.1. Proj ekti na nivoju vrtca 
4.4.2. Projekti na nivoju oddelka/tima 
4.4.3. Praznovanje pomembnih dni v vrtcu 
4.4.4. Dodatne dejavnosti 
4.4.5. Predstave za otroke 
4.4.6. Nacrtovani izleti 
4.4.7. Program za otroke, ki ne obiskujejo vrtca 



5. PROGRAM IZOBRAZEVANJA IN STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV 

5.1. Stalno strokevno izpopolnj evanj e 
5.2. Studij ob delu 
5.3. Mentorstvo, pripravnigtvo 

6. STROKOVNI ORGANI 

6.1. Vzgojiteljski zbor 
6.2. Strokovni aktivi 
6.3. Strokovni kolegij 
6.4. Aktiv ravnateljev 
6.5. Organi zavoda 
6.5.1. Svet zavoda 
6.5.2. Svet starSev 

7 SODELOVANJE S STARSl 

8. PROGRAM SODELOVANJA VRTCA Z OKOLJEM 

9. PROGRAM VARNOSTI IN ZDRAVJA PR1 DELU IN VARSTVA PRED POZAROM 

10. UPRAVLJANJE VRTCA 

11. EKONOMSKIPOGOJI POSLOVANJA 

J2. INVESTICIJSKO VZDRZEVANJE 

13. PROGRAM VODSTVENIH DELAVCEV 
13.1. Naloge ravnatelja, pomoCnika ravnatelja 
13.1.1. Organizacij sko pedagoSko vodenj e 
13.1.2. Spremljanje in usmerjanje vzgojnega dela 
13.1.3. Nacin spremljanja 

14. PROGRAM DELA SVETOVALNIH DELAVCEV 

15. POTRDITEV LDN: 



VIZIJA IN POSLANSTVO VRTCA 

Osnovna ideja vizije vrtca Mavrica Izola so razliini mavhcni valovi. ki opredeljujejo temeljne vrednote in podroCja 
strokovnega dela v vrtcu: 
RDECIVAL - dobro poCutje otrok (upoStevanje individualnih znacilnosti in potreb po spanju...), strokovnih delavk 
in starsey, klima v vrtcu, zaupanje v lastno delo, vnaSanje novosti, sproSCeno vzdusje, smeh... 
VIJOLICNI VAL - povezovanje med oddelki, sodelovanje z zunanjimi institucijami, spodbujanjc prijateljskih 
odnosov, strpnosti, sprejemanje drugafinosti... 
ZELENI VAL - iivljenje v naravi, skrb za naravo, krepitev ekoloSkih vrednot, raziskovanje v naravi, opazovanje 
sprememb v naravi, razvijanje ljubezni do domafiega kraja... 
MODRI VAL - spodbujanjc govomo-jezikovnega razvoja, komunikacije, odprtosti, izvajanje obogatitvenih 
programov, sodelovanje v projektih, mednarodno sodelovanje... 
RUMENI VAL - skrb za zdravo zivljenje, Sportne dejavnosti, gibanje, zdrava prehrana, spodbujanje odgovomosti 
in dobrega obfiutka lastne vrednosti 
ORANZNI VAL — sodelovanje s starSi, vkljucevanje starSev v dejavnosti vrtca 
SREBRNI VAL - spodbujanje raCunalniske pismenosti in razvoja IKT, uporaba IKT pri delu z otroki 

V vsakem letu je v ospredju en mavrifini val, ki ga razvijamo kot rdeCo nit na nivoju vrtca. Pri tem seveda ne 
zanemaijamo ostalih valov, kajti razlicne dejavnosti, ki barvajo vsakdanje zivljenje in delo v vrtcu, se prepletajo 
tako kot barve mavrice. V letosnjem solskem letu bo v ospredju modri val: svodbuianie eovorno- iezikovnesa 

razvo/a, komunikacije, odprtosti, izvajanje oboeatitvenih nrotiramov, sodelovanje v projektih, mednarodno 
sodelovanje. Poglabljali bomo znanja s podroCja govomo-jezikovnega razvoja in spodbujanja predbralnega 
opismenjevanja predSolskih otrok. 

V okviru Mreze za spreminjanje kakovosti, v katero smo vkljuCeni v sodelovanju s PedagoSkim institutom, 
program KZK, bomo poglabljali pedagosko podrocje kakovosti ISSA St. 6: U£no okolje. Poglabljali se bomo v 
kazalnike kakovosti, s katerimi zagotavljamo spodbudno uCno okolje, s poudarkom na zagotavljanju spodbudnega 
ucnega okolja za spodbujanje komunikacije in govomo-jezikovnega razvoja. Pozomi bomo tudi na to,kako pristopiti 
ranljivim skupinam otrok (OPP, priseljenci,...) 
Ob zavedanju otrok, da smo ljudje razliCni, nastaja tudi potreba po spoznavanju novih kultur. Preko socialnih iger 
se bomo uCili medsebojnega posluSanja, razumevanja in viivljanja. Igre bodo otrokom pomagale in omogoCile, da 
se med seboj spoznajo in tako izboljSajo kakovost medvrstniSkih odnosov. S pomoCjo iger bomo urili socialne 
spretnosti. Preko otroske literature bomo razvijali medkultumi dialog. Medkultumi dialog otroke seznanja s kulturo, 
v kateri zivijo, z jezikom, katerega govorijo, navadami in okoljem, ki jib obdaja, hkrati pa jim nudi tudi vpogled v 
dmge kulture, okolje in navade. Preko teh spoznanj jib posredno uCi sprejemanja drugacnosti in strpnosti. Slikanice, 
zgodbe, pripovedke so nam v veliko pomoC pri seznanjanju otrok z razliCnostmi drugih kultur. 

NaS vrtec sodeluje kot implementacijski vrtec v slovenskem projektu OBJEM, ki poteka v sodelovanju z Zavodom 
za Solstvo, Filozofsko fakulteto v Ljubljani, Fak. za rac. in informatiko, PedagoSko fak. v LJ in MB in PedagoSkim 
inStitutom. Sodeluje 19 razvojnih in 40 implementacijskih VIZ na nivoju cele Slovenije. Kot implementacijski VIZ 
bomo preizkuSali didaktiCne pristope in strategije za razvoj bralne pismenosti in razvoj slovensCine, ki jib razvijajo 
razvojne VIZ in konzorcijski partnerji. Do sedaj smo naredili analizo stanja v vrtcu na podrocju bralne pismenosti in 
na podlagi ugotovitev ter navodil, ki jib dobimo bo projektni tim vrtca pripravil naCrt dela v letoSnjem letu. 

NaSe osnovno poslanstvo je omogocanje spodbudnega uCnega okolja in izvajanje kvalitetnih programov, ki izhajajo 
iz posameznika in omogoCajo celostni razvoj otroka. Zato se bodo z modrim valom prepletale dejavnosti, 
opredeljene z vsemi ostalimi valovi, kajti le-ti opredeljujejo temeljne vrednote in podroCja strokovnega dela v vrtcu. 
Zelimo si ustvariti vrtec po »meri« otroka za danes in tukaj na pozitivnih izkuSnjah preteklosti. Sledimo novim 
spoznanjem, poglabljamo znanje in vnaSamo nove ugotovitve stroke v vsakdanje zivljenje vrtca. Z naSim 
strokovnim znanjem zelimo biti v pomoC starSem pri vzgoji in uCenju njihovih otrok. Prizadevamo si za kvaliteto 
odnosov med odraslimi in otroki in se obenem zavedamo, da strokovni delavci v vrtcu le dopolnjujemo primamo 
druzinsko vzgojo, zato s starsi ustvarjamo odprte partnerske odnose. Bistvenega pomena za kakovostno vzgojo in 
izobrazevanje je zagotavljanje pravice vsakemu otroku in druzini do vkljuCevanja, spostovanja in cenjenja. Vsem 
druzinam in otrokom bomo zagotavljali moznost sodelovanja pri uresniCevanju skupnih ciljev kot tudi pri doseganju 
vseh njihovih potencialov. Pomembna dozivljanja otrok so sprejetost, vamost in razumljenost s strani vzgojitelja, 
pripadnost skupini in zadovoljstvo s ponujenimi aktivnostmi. V naS vsakdan vnaSamo toplino, vedrino in 
prijaznost, zaupanje vase in v druge, prijaznost do vseh, ki zivimo v vrtcu, odprtost druzini in okolju. 

September, 2018 Suzana BoziC, dipl. vzgojiteljica predSolskih otrok, 
ravnateljica 



1. OPREDELITEV POMENA IN NAMENA DOKUMENTA 

1.1. SPLOSNI DEL 

Letni delovni naCrt vrtca (v nadaljevanju: LDN) je osrednji dokument, s katerim vrtec zagotavlja naCrtno, 
organizirano in sistematiCno uresnicevanje temeljnih ciljev predSolske vzgoje. LDN doloCa organizacijo in 
podrobno vsebino zivljenja in dela vrtca za tekoCe Solsko leto. S predlogom LDN za tekofie leto se seznanijo 
strokevni delavci na seji vzgojiteljskega zbora. Clani Sveta starSev na 1. seji Sveta starSev obravnavajo predlog 
LDN in podajo svoje mnenje (pozitivno ali negativno) k predlogu. Clani Sveta zavoda VIZ Vrtec Mavrica Izola na 
svoji prvi seji v novem Solskem letu obravnavajo in sprejmejo LDN vrtca. Vsebine, ki so vezane na finanfina 
sredstva, je potrebno uskladiti z ustanoviteljem. 

1.2. SPREMLJANJE REALIZACIJE LDN 

Za celovito spremljanje uresnifievanja LDN je odgovoma ravnateljica. 
NaCin: PoroCanje na sejah Sveta zavoda, sejah Sveta starsev in vzgojiteljskih zborih. 
Nosilci: Ravnateljica 
Rok: Stalna naloga 

1.3. TEMELJNA IZHODISCA 

ObCina Izola je ustanovitelj javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtec Mavrica Izola. (Odlok o ustanovitvi, 
Uradne objave §t. 10/2017 z dne 24. 7. 2017). Namenjen je vzgoji in varstvu predSolskih otrok. 
Vodila naSega dela so zapisana v nacionalnem dokumentu “KURIKULUM ZA VRTCE”, v Dodatku h kurikulu za 
vrtce na narodno meSanem podrocju ter v Navodilih h Kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomoijo za otroke s posebnimi potrebami. 

Nekateri skupni principi predsolske vzgoje v vrtcu : 

Predsolsko vzgojo je treba jemati kot pomembno zaradi same sebe in ne kot pripravo na neko naslednjo stopnjo 
vzgoje in izobrazevanja. 

• Predsolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmoznostih in ga voditi k novim dozivetjem, k 
pridobivanju novih izkusenj ter spoznanj in sicer tako, da strokovni delavci v vrtcu omogoCajo izrazanje, 
dozivljanje ter dustveno in socialno angaziranje. 

• Pred otroka postavljajo smiselne zahteve oziroma probleme, ki vkljucujejo otrokovo aktivno ucenje. 
• Udenje predsolskega otroka temelji na neposredni aktivnosti s predmeti in pridobivanju konkretnih izkusenj z 

ljudmi, s stvarmi, na notranji motivaeiji in resevanju konkretnih problemov ter pridobivanju socialnih izkuSenj. 
• OtroSka igra je dejavnost, pri kateri se otrok na najbolj naraven naCin razvija in udi. 

2. CILJI IN NALOGE VRTCA 

Poleg osnovnih ciljev in nalog, ki jih dolodajo Zakon o vrtcih, Kurikul in drugi dokumenti, bomo v letosnjem 
letu posvedali posebno pozomost Se: 

• omogodanju spodbudnega udnega okolja, 
• zavedanju obstoja lastnega in tujih jezikov, posluSanju, razumevanju in dozivljanju jezika, razumevanje 

vrednot civilne druzbe in krepitev vesdin, potrebnih za sodelovanje, 
• razumevanju, spostovanju in sprejemanju razlidnosti kot ene temeljnih vrednot, vkljudevanju otrok in 

starsev, ki piilmjajo iz drugih okolij, 
• spodbujanju spoStljive komunikaeije na vseh nivojih v vrtcu (otroci, starSi in strokovni delavci vrtca). 
• upoStevanju individualnih potreb otrok: pri poditku, prehranjevanju, bivanju na prostem, izbiri dejavnosti v 

teku celega dneva, ... 
• spodbujanju zdravega in vamega nadina zivljenja, 
• sprosdenem izvajanju naravnih oblik gibanja, zavedanju lastnega telesa in dozivljanju ugodja ob gibanju, 
• razvijanju naklonjenega, spoStljivega in odgovomega odnosa do zive in nezive narave (projekt EKO vrtec) 
• spodbujanju solidamosti in dobrodelnosti, 
• spoznavanju, da vsi, otroci in odrasli, pripadamo druzbi in da smo pomembni. 



2.1. RAZUMEMO, SPREJEMAMO IN IZVAJAMO KURIKULARNA IZHODISCA 

Sprejem kurikuluma v letu 1999 pomeni strokovno podlago za delo v vrtcih. Kurikulum je nacionalni dokument, ki 
omogofia strokovno nacrtovanje in kakovostno predSolsko vzgojo v vrtcu, ki se razvija in spreminja, pri tem pa 
upoSteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo zivljenja v vrtcu, vpetost vrtca v §irSe okolje... 
Dokument Kurikulum za vrtce moramo poznati, razumeti, sprejemati in uvajati vsi delavci vrtca. 

V nacionalnem dokumentu - Kurikuliimu za vrtce - so predstavljeni: 
• cilji dela vrtca 
• iz ciljev izpeljana naCela 
• temeljna znanja o razvoju otrok in o uCenju v predSolskem obdobju 
• podroCja dejavnosti s cilji in primeri vsebin 

Vecji poudarek je predvsem na : 
• pomembnosti in spoStovanju individualnosti 
• pomembnosti in spoStovanju drugafinosti 
• strpnosti pri razvoju empatije 
• spoStovanju zasebnosti in intimnosti 
• pravici do izbire 

Globalni cilji: 
Dokument zajema naslednje cilje: 
• Uravnotezena ponudba razlidnih podrocij in dejavnosti predsolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati ne onemogoia 

poglobljenosti na dolofienih podroCjih. 
• Pestra in raznovrstna ponudba na vseh podrocjih dejavnosti predsolske vzgoje v vrtcih. 
• Odprt in fleksibilen kurikulum v razliCnih programih za predsolske otroke. 
• Omogocanje individualnosti, drugacnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino. 
• Oblikovanje pogojev za ve£je izrazanje in ozaveScanje skupinskih razlik (nediskriminiranost glede na spol, 

socialno in kultumo poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duSevno konstitucijo). 
• UpoStevanje in spoStovanje zasebnosti ter intimnosti otrok. 
• Dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu. 
• VeCja avtonomnost in strokovna odgovomost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev. 
• Rekonceptualizacija in reorganizacija Casa v vrtcu. 
• Rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu. 
• Sodelovanje s starSi. 
• PoveCanje vloge evalvacije (kritiCnega vrednotenja) pri naCrtovanju zivljenja in dela v vrtcu. 

Naloge: 
Za izvajanje Kurikula v naSem vrtcu so zadolzeni strokovni timi pod vodstvom vodij timov, pomofinice ravnateljice 
in ravnateljice. 

Njihove naloge zajemajo: 
• Vkljucevanje strokovnih in drugih delavcev v vsa podroCja dejavnosti. 
• Posredovanje informacij o vsebini dela strokovnih kolegijev na strokovnih timih in obratno. 
• Posredovanje informacij o vsebini dela timov na vzgojiteljskih zborih. 

2.2. DVIGAMO KVALITETO DELA V VRTCU 

Globalni cilji: 

• oblikovati pravila, vrednote in merila, ki bodo omogoCala razvijanje spretnosti in naCinov za vzpostavljanje, 
vzdrzevanje in uzivanje v prijateljskih odnosih z otroki in odraslimi, 

• razvijati sistematiCno izmenjavo izkuSenj in dobre prakse, 
• vkljuCevati predsolskega otroka v razliCnc dejavnosti na podrocju ekologije in skrbi za naravo in Cisto okolje, 
• pridobljena znanja in izkuSnje iz projektov, pri katerih sodelujemo, vkljuCevati v delo oddelkov in jih 

nadgrajevati z novimi znanji in izkusnjami, 
• razvijati naklonjen, spoStljiv in odgovoren odnos do sebe, ljudi, do zive in nezive narave. 



Operativni cilji: 

• Oblikovati strokovne aktive vzgojiteljev-ic in pomoCnikov-ic vzgojiteljev-ic, kjer se bo resevala strokovna 
problematika, timsko naCrtovanje kot podlaga za kakovostno timsko izvajanje in nafirtovanje v tandemih. 

• Poznati in upoStevati cilje vsezivljenjskega uCenja. 
• Poznati in upoStevati Kodeks etiCnega ravnanja v vrtcih. 
• Obogatiti obstojedo prakso z novimi teoreticnimi spoznanji (povezava z maticno in drugimi fakultetami ali 

oddelki, povezanimi s predSolsko vzgojo). 
• Seznanjati zaposlene z novostmi s podrodja predSolske vzgoje. 
• Spodbuditi zavedanje o pomenu sploSnih vrednot, kot so CloveSke pravice, solidamost, mir, strpnost, 

sprejemanje drugadnosti, socialna pravidnost in varovanje okolja. 

2.3. RAZVIJANJE POZITIVNE KLIME IN TIMSKEGA DELA V KOLEKTIVU 

Globalni cilj: 
Posameznik skrbi za svoj osebni in strokovni razvoj ter za kvalitetno in konstruktivno sodelovanje v kolektivu. 

MEDSEBOJNI ODNOSI 
• Otroci naj se v vrtcu dobro podutijo, v njem naj imajo obdutek sprejetosti in lastne veljave. 
• Posebni programi v sodelovanju s strokovnjaki (svetovalna delavka, defektologinja, logopedinja, specialni in 

rehabilitacijski pedagogi) so namenjeni otrokom, ki imajo tezave pri prilagajanju in vkljudevanju v skupino, 
otrokom, ki zivijo v tezkih druzinskih razmerah, otrokom z motnjami v razvoju. 

• Razvijanje dobrih medsebojnih odnosov med vsemi, ki delajo in se sredujejo v vrtcu (med otroki in 
strokovnimi delavci, med samimi strokovnimi delavci, med strokovnimi delavci in starSi). 

VSEBINA: 
• Sodelovanje pri razlidnih projektih, 
• Navajanje otrok na mimo resevanje sporov, 
• Upostevanje sprejetih pravil, 
• Dobra medsebojna komunikacija, 
• Seznanjanje s sprostitvenimi tehnikami za otroke, 
• Posredovanje meditativnih zgodb, 
• PosluSanje umirjene glasbe, 
• Sodelovanje z ZD, CKSG, CSD, 
• Sodelovanje z osnovno Solo (premagovanje tezav pri prehajanju otrok iz vrtca v Solo), 
• Razporejanje kadra z upoStevanjem zelja delavcev v mejah moznosti, 
• Druzabna sredanja delavcev vrtca, Sportne igre, skupno prezivljanje prostega dasa, 
• PohodniSki izleti, strokovne ekskurzije, potovanja, 
• Razlidne oblike sodelovanja s starSi, 
• Sodelovanje vseh enot vrtca na prireditvah, praznovanjih, 
• Prednovoletno sredanje za delavce in upokojence. 

STROKOVNI DELAVCI - RAZVIJANJE DOBRIH MEDSEBOJNIH ODNOSOV 
• Strokovni delavci oblikujejo svoje strokovne in osebne cilje, spremljajo svoje delo, se izobrazujejo, se 

vkljudujejo v delo vrtca in svojo aktivnost ovrednotijo z evalvacijo ob zakljudku Solskega leta. 
• Pogovori o aktualnih temah v manjSih skupinah, delavnicah. 
• Iskrenost v komunikaciji na vseh nivojih. 
• Vodenje letnih pogovorov s sodelavci. 
• Pretok informacij in sprotno reSevanje dilem, problemov, konfliktov. 

UPOSTEVANJE KODEKSA ETICNEGA RAVNANJA V VRTCU 

• UpoStevanje odgovomosti, ki jih vsebuje KODEKS etidnega ravnanja: 
• Odgovomost do otrok. 
• Odgovomost do starSev in druzin. 



• Odgovomost do delovne organizacije in sodelavcev. 
• Odgovomost do sirge skupnosti. 

• Upogtevanje vrednot in naCel, na katerih temelji delo s predgolskimi otroki. 

2.4. VSEBINSKA USMERITEV 

NEKATERE SKUPNE ZAKONITOSTI OTROKOVEGA RAZVOJA, KI JIH JE POTREBNO 
UPOSTEVATI PRI VZGOJI IN IZOBRA^EVANJU 
• otrokov razvoj poteka skozi doloCene zaporedne stopnje, 
• vsi psihiCni procesi (Custva, govor, migljenje,...) se razvijajo v vseh razvojnih obdobjih, 
• posamezna podrocja razvoj a so med seboj prepletena, 
• individualne razlike v razvoj u so med otroki velike, in to zlasti v prvih letih, 
• med otrokovim razvoj em in uCenjem obstaja stalna povezava. 

V tem golskem letu bomo potrebno pozomost posvetili vsebinam in prednostnim podroCjem, ki pomenijo 
nadalj evanj e zacetih prizadevanj: 
• skrb za otrokov celostni razvoj, zagotavljanje pogojev za razvoj otrokovih dugevnih in telesnih sposobnosti, 

upogtevanje individualnih razlik v razvoju in uCenju otrok, 
• upogtevanje naCel kurikula, predvsem moznosti izbire, ki otrokom omogoia, da rastejo in se razvijajo na svoj 

lasten nacin. Poudarek je na individualnem spremljanju, opazovanju ter spodbujanju razvoja otroka, ki se 
odraza v nafirtovanju in izvajanju dejavnosti, 

• upogtevanje individualnih potreb otrok s poudarkom na casu pocitka, bivanja na prostem, prihoda in odhoda, 
• omogoianje in spodbujanje gibalnih dejavnosti otrok, 
• spoznavanje naCinov za kvalitetno prezivljanje prostega casa, 
• realizacija dodatnih programov glede na specifiko vsake enote, 
• predstavitev programov dela vrtca in posameznih skupin na strokovnih sreCanjih, v medijih, v strokovnih 

revijah ipd. 
Z nacrtnim in sistematicnim pristopom k izvajanju dnevne mtine, ki vkljuCuje hranjenje, bivanje na prostem, pofiitek 
in spanje, uresniCujemo kurikulamo naCelo Casovne in prostorske fleksibilnosti, naCelo strokovne odgovomosti vrtca 
in strokovnih delavcev v njem, nacelo enakih moznosti in upogtevanje razliCnosti med otroki. 

Izvajali bomo dejavnosti, ki zagotavljajo ohranjevanje in krepitev zdravja otrok in delavcev ter preprecevanja 
bolezni in pogkodb (navodila HACCAP sistema, Ministrstva za zdravje ter ZD Izola): 
• Posvefiali bomo vso pozomost higieni in zdravi prehrani, 
• Organizirali vsakodnevno bivanje otrok na prostem, 
• Skrbeli za ustrezne telesne aktivnosti otrok, 
• Povezali se bomo z zdravstveno in zobozdravstveno sluzbo zaradi preventivnih dejavnosti na teh podrocjih, 
• Izvedli bomo vse preventivne ukrepe za prepreCevanjc epidemij in pandemij v vrtcu (po navodilih Ministrstva 

za izobrazevanje, znanost in gport, Ministrstva za zdravje). V primem nastanka pandemije bomo ravnali po 
programu, ki ga bo izdelala organizatorka ZHR 

2.5.1 PREHRANA 
• Skrbeli bomo za kulturo prehranjevanja s poudarkom na samostojnosti in pravici do izbire (samopostrezni zajtrk, 

priprava pogrinjkov, uporaba prtidkov pri vseh obrokih ...). 
• Skrbeli bomo za zdravo prehrano v vrtcu v smislu nadel zdrave in uravnotezene prehrane (manj sladkorja in 

soli, manj magfiob, vec sadja, zelenjave, strocnic, uvajanje novih jedi). 
• Organizirali bomo tim za prehrano, ki bo sodeloval pri organizaciji vrtCevske prehrane. 
• V skupinah se bomo pogovarjali o nacelih zdrave prehrane, otroci bodo poslugali pravljice na to 

temo, vkljucevali bomo tudi starge in stare starge. 
• Dietno prehrano bomo nudili po prilozenem zdravnigkem potrdilu za tekoCe golsko leto (otroci z alergijami in 

zdravstvenimi posebnostmi) 
• Spogtovali bomo kultume znacilnosti posameznih kultur in otrokom omogodili ustrezno prehrano. 
• Na roditeljskih sestankih bomo spodbudili starge, da izberejo razlidne oblike praznovanja rojstnega dne otroka 

in da nadomestijo sladkarije z drugimi nadini: sadje, slikanica za skupino, obisk stargev v skupini otroka, 
• Delavce kuhinje bomo vkljudevali v permanentno strokovno izobrazevanje - HACCP, dietna prehrana... 
• V vzgojno delo bomo vkljudevali tudi delavce kuhinje (pri razlidnih projektih - npr. spoznavanje dragih kultur 

in njihovih znadilnih jedi,) 



• Sodelovali bomo v projektu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, MIZS in Ministrstva za zdravje 
v sodelovanju s Cebelarsko zvezo Slovenije: »Tradicionalni slovenski zajtrk«, v okviru katerega bodo slovenski 
pridelovalci ponudili otrokom za zajtrk 6mi kruh, maslo, med, mleko in jabolko - vse slovenskega porekla. 

2.5.2. TELESNA AKTIVNOST 
• Otroci bodo gibalno dejavni vsak dan, po moznosti na svezem zraku. 
• Otrokom bomo omogocali veliko gibanja in igre na prostem s spremljajo6imi vzpodbudnimi dejavnostmi (s 

sportnimi in drugimi rekviziti, zabavne in tekmovalne igre med skupinami, izvajanje dela programa v naravi). 
• Telesne dejavnosti bomo organizirali za vse otroke v skladu z njihovo starostjo in razvojno stopnjo. 
• Izvajali bomo sprehode ob vsakem vremenu (razen ob Skodljivih vplivih okolja). 
• Skupine drugega starostnega obdobja bodo imele moinost vadbe v telovadnici enkrat tedensko po dolocenem 

razporedu. 
• Redno se bomo razgibavali v igralnicah, na hodnikih in na igriS6u v vseh letnih 6asih. 
• Izvajali bomo sprostitvene in meditativne igre. 
• Sodelovali bomo pri Sportnih prireditvah. 
• Organizirali bomo pohode in izlete, v dopoldanskem 5asu za otroke, v popoldanskem 6asu v sodelovanju s 

starSi in starimi starsi. 

• Izvajali bomo dejavnosti v okviru programa »Mali son6ek«. 
• Izvajali bomo vsebine mednarodnega FIT projekta po izbranem programu dela. 
• Otroci, ki se bodo vklju6ili v interesno dejavnost Ciciban Planinec, bodo obiskovali planinske urice enkrat 

tedensko ter po na6rtu izvajali pohode. 

2.5.3. SODELOVANJE Z ZD IZOLA 
a) Otroski dispanzer: 

• Sodelovali bomo z otroskimi zdravnicami pri izvajanju zdravstvene preventive, ob pojavih epidemij, poskodb 
ali v drugih nujnih primerih, 

b) Zobozdravstvena vzzoja 
• Sodelovanje z otroskimi zobozdravnicami in patronaznimi sestrami pri izvajanju zobne preventive bo potekalo 

po nacrtu dela za solsko leto 2018/2019. 

2.5.4. VZGOJA ZA ZDRAVJE V OKVIRU PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 
Sodelovanje z zdravstvenim domom bo potekalo v obliki rednih obiskov medicinskih sester Marine Cok (Skoljka, 
Livade) in Jerice Cvrle (Korte). Pomoc pri s6etkanju bo nudila Se Nina Hodic, zdravstveni tehnik. 

Zobozdravstvena vzgoja in preventive za otroke 1-3 in 3-6 let zajema: 
Skupinsko zobozdravstveno vzgojo (zgodbice, modeli, DVD) s ciljem otroke motivirati za sodelovanje (lx na 
leto), 
Demonstracijo tehnike pravilnega 6iScenja zob na modelu s poudarkom na zdravi prehrani (lx na leto), 
Demonstracija tehnike pravilnega 6i5cenja zob v umivalnici z individualnim ucenjem - otroci od 3. leta dalje 
(3-5x v Solskem letu) 

- Obisk zobne ambulante in kabineta za ustno higieno ter kratka predstavitev zobozdravstvenih vsebin v sejni sobi 
ZD Izola (otroci 2. starostnega obdobja), 

Predavanje za starse otrok iz skupin 1. starostnega obdobja s poudarkom na zdravi prehrani ter pomenu grizenja 
za ohranitev zdravih zob, zobnih razvadah in predstavitev pripomodkov za ustno higieno. 

Sodelovanje z zdravstvenim domom bo potekalo tudi preko programa Vzgoja za zdravje predSolskih otrok (3-6 let). 
Medicinska sestra Marina Cok bo obiskala otroke v skupinah in pripravila preventivne delavnice na temo: 

zdrava prehrana - semafor z lepljenjem zivil 
umijmo si roke - prakticen prikaz pri umivalniku 
zmanjsevanje strahu pred zdravstvenimi prcgledi - predstavitev obiska pri zdravniku ali zobozdravmku 

2.5.5. SKRB ZA VARNOST OTROK 
• Sistem centralnega zaklepanja deluje v enotah vrtca (centralno zaklepanje vseh vhodov v 6asu med 9.00 in 

14.30), zaklepanje ograj zunanjega igri56a. 
• Skrbimo za kvaliteto in vamost notranjega in zunanjega okolja vrtca, tako da dosledno pregledujemo igriS6a in 

odstranjujemo nevame odpadke. 
• Skrbimo za vama igrala in igra6e. 



• Sodelujemo s Svetom za vzgojo in preventive v cestnem prometu Obcine Izola, Komunalno inSpekcijo ter 
Policijsko postajo Izola glede prometne vamosti in urejenosti prometa ter spoStovanja prometnih predpisov v 
okolici vrtca. 

• Seznanjamo otroke z nevamostmi v okolju. 
• Povezujemo se s policisti PP Izola (obisk policijske postaje, obisk policistov v vrtcu, pogovor z otroki o vamosti 

v cestnem prometu ipd.). 
• Skrbimo za vamo vkljucevanje otrok v promet (navajamo otroke na hojo po plocniku, preCkanje cest, uporabo 

zaSCitne opreme na kolesu, vamostnih pasov ipd. - veliko pogovorov, pravljic in zgodbic, ki se nanaSajo na 
vamost otrok). 

• Na daljSih izletih organiziramo dodatno spremstvo, skladno z doloCili Zakona o cestnem prometu. 

2.5.6 POCITEK OTROK 
Pri poCitku izhajamo iz individualnih potreb otrok. Otroci dmgega starostnega obdobja podivajo po zelji in v 
dogovom s starSi. Za otroke, ki ne pocivajo, so na voljo umirjeni koticki v igralnicah, po potrebi in v skladu s 
prostorskimi zmoznostmi tudi nespeCa skupina. Za 4-6 letne otroke iz enote Skoljka je organizirana nespeCa 
skupina, ki jo vodi vzgojiteljica Tadeja Fatur. Dejavnosti potekajo po naertu nespeie skupine. V vseh enotah imajo 
otroci v casu poCitka moznost umika in izvajanja umirjenih dejavnosti ali vkljuiitve v interesne dejavnosti-krozke. 

Vsebine, ki jib izvajamo v casu, namenjenem za poCitek, prilagajamo potrebam otrok, z upoStevanjem starosti in 
individualnih posebnosti: 
• poslusanje pravljic, 
• poslusanje umirjene glasbe, 
• pester izbor knjig in slikanic. 

2.5.7. EKOLOGIJA (PROJEKT EKO VRTEC) 

S projektom "Eko vrtec kot nacin zivljenja" smo vkljuceni v nacionalni projekt in v njem bodo sodelovali vsi 
oddelki vrtca. Zavzemali se bomo za dvig ekoloSke zavesti in okoljske odgovomosti. 
Izvajali bomo: 

• loceno zbiranje odpadkov, 
• akeije zbiranja starega papitja, 
• vzgojo za soZitje v naravi. 

Osnovni cilji projekta: 
• spodbujanje otrok k vzpostavitvi Custvenega odnosa do okolja, v katerem zivijo; 
• z dobrimi zgledi in vzgojo razsirjamo pri otrocih znanje o zdravem okolju. 

Vsebinsko bomo projekt usmerili na: 
• urejenost vrtca in igriSC; 
• zdrav naCin zivljenja z uzivanjem zdrave vode in hrane, ter gibalnih aktivnosti; 
• loceno zbiranje odpadkov in na moznost uporabe le-teh pri vzgojnem delu. 

~~~~~~~ 3. ORGANIZACIJA ZIVLJENJA V VRTCU 

3.1. ORGANIZACIJA ENOT IN ODDELKOV 
V Solskem letu 2018/19 (stanje na dan 1. 10. 2018 plus podpisani aneksi za kasnejSo vkljuCitev zaradi podaljSane 
bolniSke) je v vseh enotah naSega vrtca vkljucenih 477 otrok v 29 oddelkih, od tega: 
Enota Livade: 7 oddelkov, 128 otrok 

• I. STAROSTNO OBDOBJE (otroci 1-2 in 2-3 let, homogeni oddelki): 2 oddelka, 27 otrok 
• II. STAROSTNO OBDOBJE (otroci 3-6 let, heterogeni oddelki): 5 oddelkov, 101 otrok (v enem oddelku 

^ je znizan normativ na podlagi sklepa tima za izdelavo IP za otroke s posebnimi potrebami — 1 OPP) 
Enota Skoljka: 17 oddelkov, 277 otrok 

• I. STAROSTNO OBDOBJE (otroci 1-2 in 2-3 let, homogeni oddelki): 6 oddelkov, 77 otrok 
• KOMBINIRANI ODDELEK (2-4 let): 1 oddelek, 19 otrok 
• II. STAROSTNO OBDOBJE (otroci 3-4 let, homogeni oddelki): 3 oddelki, 49 otrok (v vseh treh oddelkih 

je znizan normativ na podlagi sklepa tima za izdelavo IP za otroke s posebnimi potrebami - 4 OPP) 
• II. STAROSTNO OBDOBJE (heterogeni oddelki: otroci 3-5 let, 4-6 let in 4-7 let): 6 oddelkov, 110 otrok 

(v Stirih oddelkih je znizan normativ na podlagi sklepa tima za izdelavo IP za otroke s posebnimi potrebami 
- 6 OPP) 

• II. STAROSTNO OBDOBJE (otroci 5-6 let, homogeni oddelek): 1 oddelek, 22 otrok (v enem oddelku je 
znizan normativ na podlagi sklepa tima za izdelavo IP za otroke s posebnimi potrebami - 1 OPP) 



Dislocirani oddelek Korte: 3 oddelki, 48 otrok 
• I. STAROSTNO OBDOBJE (otroci 1-3 let, heterogeni oddelek): 1 oddelek, 10 otrok 
• II. STAROSTNO OBDOBJE (otroci 4-6 let, heterogeni oddelek): 1 oddelek, 20 otrok (v enem oddelku je 

znizan normativ na podlagi sklepa tima za izdelavo IP za otroke s posebnimi potrebami - 1 OPP) 
• KOMBINIRANI ODDELEK (otroci 2 - 4 let): 1 oddelek, 18 otrok 

Dislocirani oddelek Livade 2: 2 oddelka, 24 otrok 
• I. STAROSTNO OBDOBJE (otroci 1 - 2 in 2 - 3 let, homogeni oddelki): 2 oddelka, 24 otrok 

1 vzgojiteljica je zaposlena v bolnisnicnem oddelku SB Izola. 

3. 1.1. ENOTE VRTCA 
ENOTA SKOLJKA 
Organizacijska vodja enote: Vanja Pirih Zigon 
Vodje strokovnih timov: Dolores JeluSic BenciC, Bojana Sikur, NataSa Pockaj in Vesna BrkljaCa 
Stevilo oddelkov: 17 Stevilo otrok: 277 

POMOCNICA 
VZGOJITELJICE 

STAROST 
OTROK 

VZGOJITELJICA SOCASNOST 

1-2 

1-2 

1-3 

2-3 

2-3 

2-3 

2-4 

3-4 

3-4 

3-4 

3-5 

5-6 

4-7 

4-7 

4-7 

4-6 

4-6 

Dajana Hrast VonCina 

Barbara Palcic 

Zlata DvorSek Mujagic 

Dolores BubniC 

Vesna Brkljaca 

Marija Rolih 

Dolores JelusiC BenCic 

Karin Kozel 

UrSka Zajc 

Bojana Sikur 

Ingrid Semole 

Tatjana Klun 

Vanja Pirih Zigon 

Tadeja Fatur 

Natasa PoCkaj 

Asmina Toromanovic 

Martina Langus 

Suzana BozaniC 

Eva Debenjak 

Nadja Krampf 

NataSa Stole 

Astrid Stok 

Majda Radovac 

Svetlana Vukmirovic 

Manica Konig 

Metka Zlabomik 

Maja Bardot 

Iris Furlanid 

Mojca KokoSar 

Kaja Jogan 

Katja Zuliani 

Suzana KoSCak 

Melita Cermelj 

Nika Apat 

Spela Stempelj 

Ingrid Grbec 

0,5 

ENOTA LIVADE 
Organizacijska vodja enote: Marija JuriCiC 
Vodja strokevnega tima: Maja Kodarin 
Stevilo oddelkov: 7 Stevilo otrok: 128 
STAROST 
OTROK 

VZGOJITELJICA POMOCNICA 
VZGOJITELJICE 

SOCASNOST 

2-3 

1-2 

3-6 

3-6 

3-6 

3-6 

3-6 

Ana Vondina 

Milena Cassol 

Marija Juridid 

Nada Fomazarid 

Jasmin Jukid Ilnikar 

Maja Kodarin 

Branka Adamid 

Sabina Novak 

Samanta Mavrid 

Katarina Skodaj 

Julija Dordid 

Tatjana Padar 

Nejc Rozac 

Amera MeSid 

Katja Radovac 

ODDELKI V DISLOCIRANI ENOTI KORTE 
Organizacijska vodja: Marija Juridid 



Vodja strokovnega tima: Gregor Orazem 
Stevilo oddelkov: 3 Stevilo otrok: 48 

STAROST 
OTROK 

1-3 

2-4 

4-6 

VZGOJITELJICA 

Ariana Nardin 

Sanda Hnsid 

Gregor Orazem 

POMOCNICA 
VZGOJITELJICE 

Orjana VardiC 

Cvetka Brajko 

Vanja BolciC Makovac 

SOCASNOST 

Mirna VeselinoviC O,1) 

DISLOCERANA ENOTA LIVADE 2 
Organizacijska vodja: Marija JuriCiC 
Stevilo oddelkov: 2 Stevilo otrok: 24 

STAROST 
OTROK 

VZGOJITELJICA POMOCNICA 
VZGOJITELJICE 

SOCASNOST 

2-3 Mateja KoroSec Sejla NadareviC 
1-2 Lucija Begus 0,5 /Fikra Delic 0,5 Fikra Delid 0,5, Neli Paspalj 0,5 Neli Paspalj 0,5 

BOLNISNICNI ODDELEK V SB IZOLA: vzgojiteljica Patricija Ruzic 

3.2. KADROVSKA ORGANIZIRANOST 

TEHNICNI DELAVCI: 

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO 
Bozenka Knez 
Liljana Ninkovid 

Kuharica s polozajnim dodatkom 
Kuharica 

Irena Zrim Kuharica 
Kata Berdaj Kuharica 
Fikreta Hadzimuratovic Kuharica 
Danica Grujid Pomodnica kuharice 
Dragica Vivoda Pomodnica kuharice 
Tatjana Jugovac Pomodnica kuharice 
Semira Cavalic Pomodnica kuharice 
Hurija Sinanbegovic Pomodnica kuharice 
Servete Beqiri Pomodnica kuharice 
Elvira ImSirovid 0,5 Pomodnica kuharice (0,5) 
Dragana Ratkovid, Elvira Imsirovic 0,5 
Dragano R. nadomesda Mersija  

Perica - Sivilja (1 + 0,5) 

Denis Kaligarid HiSnik 
Simon Koritnik HiSnik (0,5) 
Svetlana Dobrila Organizator ZHR (0,5) in prehrane (0,5) 

UPRAVA: 

3.3. POSLOVNI CAS 

Poslovni das po enotah je prilagojen potrebam starSev. 



PROSTOR DNEVNO ODPRT LETNO 
Enota Skoljka 6.00 - 16.30 1.9.2018 - 31.8.2019 
Enota Livade 6.30-16.30 1.9.2018 - 22.7.2019 
Dislocirani oddelek Korte 6.00-16.30 1.9.2018 - 22.7.2019 
Dislocirani oddelek Livade 2 6.30-16.30 1.9.2018 - 22.7.2019 

Umik poslovanja se lahko spremeni, v kolikor se pokaze potreba v kraju in nam to predpise ustanovitelj. Ob 
mostovih med prazniki in med Solskimi poCitnicami se zaradi racionalnosti poslovanja enote zdruzuje. 

3.4. DNEVNI RED 
• Prihodi otrok: zbiranje v zbimi sobi in na paviljonu do 7.30 
• Zajtrk 
• Dejavnosti v skupini 
• Bivanje na prostem (igra, sprehodi, prostovoljne in usmetjene dejavnosti...) 
• Kosilo 
• PoCitek, umirjene dejavnosti, interesne dejavnosti 
• Popoldanska malica 
• Odhod domov (zdruzevanje v zbimi sobi po 15.30 oz. 16.00; igra na igriSCu ali v igralnici) 

3.5. ORGANIZACIJA PREHRANE 
Otroci dobijo v vrtcu 3 glavne obroke: zajtrk, kosilo in popoldansko malico ter dopoldansko malico - sadje. Ves dan 
imajo na razpolago pijaco (vodo, manj sladkan Caj). 
Posebno pozomost posvecamo kvaliteti in raznolikosti prehrane. Pri sestavi jedilnikov upostevamo razlicno 
ponudbo zivil glede na letne Case in na osnovi priporocenih standardov in normativov za zdravo prehrano v vrtcih. 
Obcasno uvajamo v jedilnike nove jedi. 

3.5.1. PRIPRAVA IN TRANSPORT HRANE 
V nasem vrtcu ze vrsto let izvajamo zakonska dolofiila Zakona o zdravstveni ustreznosti zivil in izdelkov ter snovi, 
ki prihajajo v stik z zivili (sistem HACCP). 
Obroke v kuhinji pripravljamo v skladu s strokovnimi navodili take, da v £im veeji meri ohranijo svojo biolosko 
vrednost. Razdeljevanje in transport organiziramo tako, da bo pot gotovih jedi cim hitrejsa, da pripravljena hrana 
ohrani svoje lastnosti. Pri obeh segmentih izvajamo vse potrebne ukrepe, da zivila oziroma jedi ostanejo 
zdravstveno-higiensko neoporefina. Priprava hrane (zajtrka, kosila in malice) poteka v centralni kuhinji, od koder 
se transportira tudi v razdelilni kuhinji enot Livade in Livade 2. V dislociranem oddelku v Kortah se hrana pripravlja 
v solski kuhinji. 

3.5.2. HIGIENA DELA V KUHINJI 
Posebno skrb posvecamo higiensko tehnicnim pogojem kuhinje, tekoCemu vzdrzevanju in ciscenju, vse z namenom, 
da obvamjemo zivila pred kontaminiranjem ter ohranimo zdravje otrok in zaposlenih (HACCP sistem). 
Na tern podrocju bomo svoja prizadevanja usmerjali v ve£ smeri in sicer: 
• kontinuirano vzdrzevanje CistoCe v kuhinjah in sprotna odprava tehnidnih napak, 
• brezhibna higiena vseh zaposlenih, 
• skrb za nabavo kvalitetnih zivil za pripravljanje hrane (javna naroiila, ekoloSka pridelava). 
V skladu s pravilnikom o posebnih ukrepih pri zastrupitvah in infekeijah s hrano in njihovem preprecevanju bomo v 
centralni in razdelilnih kuhinjah shranjevali reprezentanCne vzorce hrane. Nadzor nad prostori kuhinje izvaja 
Inspekcija za vamo hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, OU Koper. Redne letne preglede z odvzemom brisov s 
povrSin in vzorcev zivil izvaja Nacionalni inStitut za javno zdravje, OE Koper. 
Delavcem kuhinje omogocamo stalno izobrazevanje. 

3.5.3. KULTURA PREHRANJEVANJA 
a) privzgajanje pravilnih prehrambenih navad (priprava prostora), 
b) pestrost prehrane - otroci postopoma usvojijo razlicne okuse, spoznajo nacionalne jedi, se navajajo na primemo 

koliCino hrane, usvojijo kulturo uzivanja hrane, 
c) pravilna uporaba pribora. 

3.6. TELOVADNICA ( GIBALNA DEJAVNOST) 



Telovadnica je v dopoldanskem iasu namenjena otrokom enot Skoljka in Livade za vsakodnevno razgibavanje po 
dogovorjenem umiku; sluzi kot vecnamenski prostor za prireditve, predstave, izobrazevanje strokovnih delavcev. 
Otroci, vkljuCeni v dislocirani oddelek Korte, za izvajanje gibalnih dejavnosti in tudi nekaterih prireditev 
uporabljajo Solsko telovadnico. Otroci, vkljuCeni v dislocirani oddelek Livade 2, poleg svojih prostorov - igralnic in 
igriSCa - uporabljajo za izvajanje gibalnih dejavnosti Solsko telovadnico. 

Telovadnica je zasedena tudi v popoldanskem tasu (ponudba krajanom, urejeno s pogodbo o oddaji prostorov): 
• Bakija Loredana, rekreacija za obcane, 
• Koronamo druStvo, rekreacija za tlane, 
• Obalno cerebralno druStvo - rekreacija za tlane, 
• Zavod Studio Petra - plesne urice za predSolske otroke, 
• Znanstveno-raziskovalno srediSte Koper - telovadba za predSolske otroke, 
• Mitja Mikolavtii s.p., telovadba z angleSiino, 
• Plesna Sola Animagus - plesne delavnice za predSolske otroke, 
• Gremis d.o.o. - telovadba Maltkov Sport. 

3.7. KNJIZNICA 

V centralni knjiznici v enoti Skoljka imamo 1450 otroSkih knjig. Skrb za knjiznico in nabavo otroSke literature ter 
spremljanje novosti na podrotju zalozniStva otroSke knjizevnosti in izvajanje programov v knjiznici ima tudi letos 
Marija Rolih. V enoti Livade skrbi za otroSko literaturo Milena Cassol. Otroci imajo v svojih oddelkih na razpolago 
knjizni kotitek s primerno otroSko literaturo. 
Posebno pozomost namenjamo strokovni literaturi. Strokovne delavke imajo na razpolago okoli 650 strokovnih 
knjig. Na vpogled so Stevilne strokovne revije in tasopisi. Za strokovno literaturo in revije skrbita Ingrid Semole v 
enoti Skoljka in Nada Fomazarii v enoti Livade. 

3.8 SPLETNA STRAN VRTCA 

Strokovni delavci vrtca sami sprotno urejamo in posodabljamo spletno stran vrtca. Na njej objavljamo informacije o 
vrtcu, programih, ki jih izvajamo, prostih mestih, objavimo tudi seznam sprejetih in odklonjenih otrok po seji 
Komisije za sprejem otrok v vrtec. Strokovni delavci obiasno objavijo tudi informacije o dogodkih in o izvajanju 
dejavnosti ter fotografije razliCnih dejavnosti. Na zeljo starSev je ogled fotogalerije mozen le z geslom, ki ga starsi 
dobijo pri strokovnih delavcih. Naslov spletne strani: www.vrtecmavricaizola.si. 

4. PROGRAMI 

4.1. PROGRAM GLEDE NA STAROSTNA OBDOBJA 
Vrtec bo izvajal dnevne programe, ki bodo trajali najveC 10 ur in 30 minut. Programi so namenjeni predSolskim 
otrokom od dopolnjenega 11 meseca starosti do vstopa v osnovno Solo. 
• Program za otroke prvega starostnega obdobja: 

od dopolnjenega 11 meseca do tretjega leta otrokove starosti. 
• Program za otroke drugega starostnega obdobja: 

od tretjega leta otrokove starosti do vstopa v Solo. 

4.2. PROGRAMI GLEDE NA TRAJAN JE 
Celodnevni programi: 

otrok je v vrtcu od 6 do 9 ur in ima tri obroke. Celodnevni program izvajamo v obeh enotah in v 
dislociranih oddelkih Korte in Livade 2 v dopoldanskem casu. 

Poldnevni program: 
namenjen je otrokom, ki so v vrtcu 4 - 6 ur. Za poldnevni program v enotah Skoljka, Livade in Livade 2 
letos ni bilo vpisano zadostno Stevilo otrok za posebni oddelek, zato poldnevnega programa letos ne bomo 
izvajali. V dislociranih oddelkih Korte so lahko otroci v oddelkih prvega ali drugega starostnega obdobja 
vkljuCeni v celodnevni ali poldnevni program. 

4.3 VSEBINSKA PREDSTAVITEV PROGRAMOV 

4.3.1. STROKOVNAIZHODISCA PROGRAMOV: OSNOVNI PROGRAM - KURIKULUM ZA VRTCE 



Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, namenjen strokovnim delavkam in delavcem vrtca. Sprejet je bil 
meseca marca 1999 in pomeni strokovno podlago za delo javnih vrtcev. 

NajpomembnejSi cilj vzgoje v predsolskem obdobju je krepitev otrokove radovednosti, sposobnosti izkustvenega 
uCenja, motivacije, koncentracije in ustreznih socialnih kompetenc, potrebnih za iivljenje skupnosti vrstnikov in 
odraslih. Delo se planira tematsko in projektno, predstavljeno je na oglasni deski ali drugem dogovoijenem mestu. 
StarSi imajo pravico in dolznost pregledati tematski sklop ali projekt, tako da se o vsebini z otrokom pogovarjajo in 
jo nadgrajujejo. Metode in oblike dela vzgojitelji izbirajo glede na zastavljene cilje in razvojne znafiilnosti otrok. 

Strokovni delavci vrtca organizirajo spodbudno okolje za otrokovo uCenje in razvoj, spremljajo otrokov razvoj in 
skrbijo za otrokovo dobro poCutje v 6asu bivanja v vrtcu, zato namenjamo posebno skrb: uvajanju otrok v vrtec, 
dobremu poiutju in zadovoljstvu vsakega otroka v skupini, prepoznavanju, upoStevanju in omogoCanju 
individualnih potreb otrok ter zasebnosti in intimnosti otrok, nafirtovanju in analizi dejavnosti, ki podpirajo 
individualno ufienje in razvoj otrok, nudenju ustreznih materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje programa 
vrtca, omogocanju organizacije dela v skladu z zakonskimi normativi in standardi. 

Dejavnosti. postopno uvajanje v vrtec; individualni pogovor s starsi pred otrokovim vstopom v vrtec; opazovanje in 
belefenje otrokovega napredka in razvoja; prepoznavanje in upoStevanje individualnih potreb in idej otrok; 
nacrtovanje in analiza dejavnosti, ki podpirajo otrokovo uCenje in napredek, izkoriSCanje vseh notranjih in zunanjih 
prostorov ter bliznje okolice, uporaba razlifinih materialov in sredstev; nafirtovanje raznolikih oblik in natinov dela. 

4.3.2. DODATEK H KURIKULU ZA VRTCE NA NARODNO MESANIH OBMOCJIH 
Na narodno meSanem obmofiju Slovenske Istre je pomemben del kultume dediSdine sozitje izrocil tu iiveCih 
narodov. Otroci se ze zgodaj sreiujejo z jezikom, ki ni njihov materni jezik, a je v njihovem okolju in zivljenju zivo 
prisoten. Oba jezika otroci dozivljajo kot del svojega zivljenjskega okolja. V dejavnostih se seznanjajo z jezikom, 
navadami in obiiaji obeh okolij. 

To je program, ki je predpisan z zakonom ter ga vzgojiteljice pripravijo in predstavijo vsako Solsko leto na prvem 
roditeljskem sestanku. Zagotovljen je vsem otrokom, ki obiskujejo vrtec. 

4.3.3. PROGRAM KORAK ZA KORAKOM 
Program zdruzuje najsodobnejSa spoznanja o razvoju in uCenju otrok. Izvajamo ga v enoti Livade od leta 1995. 
Program vzpodbuja razvoj tistih karakteristik, ki jih bo otrok potreboval skozi stalno spreminjajofii se cas: 
• sposobnost odzvati se na spremembe, 
• kritiino razmiSljati in sprejemati odloCitve, 
• iskati probleme in jih reSevati, 
• biti ustvaq'alen, domiseln in iznajdljiv, 
• zanimati se in biti zavzet za probleme. 

Z integriranim nadnom ucenja, raznovrstnostjo vzgojnih sredstev in opreme, razporejene v igralnih kotiCkih, 
dovoljujemo otrokom, da izbirajo dejavnosti, sprejemajo odgovomost, razvijajo samostojnost ter sposobnost 
dogovatjanja. 

4.3.4. PROGRAM, NAMENJEN OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI 
Otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programa predsolske vzgoje in dodatno 
strokovno pomofi, so razvrsCeni v redne oddelke. Delo z njimi poteka po Navodilih h Kurikulu za vrtce v programih 
s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomocjo za otroke s posebnimi potrebami, ki temeljijo na novejSih 
spoznanjih razlifinih strok in sledijo temeljnemu cilju: omogofiiti otrokom s posebnimi potrebami fiim bolj 
kakovostno zivljenje v vrtcu in spodbuditi optimalen celostni razvoj otroka v okviru njegovih zmoznosti. 
Vkljufievanje otrok s posebnimi potrebami med druge vrstnike omogofia razvoj njihovih zmoznosti, obenem daje 
tako tern kot tudi drugim otrokom in odraslim moznost razumevanja in spoStovanja vsakega filoveka kot enkratnega 
in vrednega posameznika. 

Prilagojeno izvajanje programa predsolske vzgoje obsega: 

• Individualizirani program dela za posameznega otroka s posebnimi potrebami. ki ga izdela strokovna 
skupina vrtca (strokovne delavke oddelka, svetovalna delavka, izvajalke dodatne strokovne pomofii in 
pomofinica ravnateljice) na podlagi ugotovitev zunanjih strokovnjakov (komisije za usmerjanje) in lastnega 
opazovanja otroka. Program se pripravi v sodelovanju s starsi otroka. 



• Prilagojeno izvaianie vzgoino-izobrazevalneea dela v oddelku. ki ga izvaja vzgojiteljica v sodelovanju z 
izvajalci dodatne strokovne pomoii (DSP), 

• Dodatno strokovno pomo5. ki se izvaia kot pomoC za premagovanie tezav. ovir in moteni (izvajajo jo 
zunanji strokovnjaki, ki jih na podlagi OdloCbe o usmeritvi otroka zagotovimo v sodelovanju s CKSG 
Portoroi in Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Stranjan) 

• Dodatno strokovno pomod kot svetovalno storitev. ki se izvaja v okviru celostne obravnave otroka, 
opredeljene v individualiziranem programu. 

4.3.5. PROGRAM UVAJANJA OTROK V VRTEC 
Postopek uvajanja otrok v vrtec je odvisen od otroka, njegovih potreb, navad, socialnih izkuSenj. Vsi otroci novinci 
imajo moznost postopnega uvajanja. To je pravica otrok in dolznost starSev. 

Za vse starve novincev organiziramo pred zaCetkom novega Solskega leta (junija) skupni roditeljski sestanek, na 
katerem dobijo vse pomembne informacije glede organizacije dela v vrtcu, njihovih obveznosti (placilo, 
uveljavljanje zahtevka za znizano plaCilo vrtca ipd.) ter glede postopnega uvajanja v vrtec. Strokovni delavci 
organizirajo za starSe otrok novincev individualne pogovore pred vstopom otroka v vrtec in skupaj pripravijo 
okvimi plan uvajanja. Strokovni delavci in svetovalna delavka vrtca v samem uvajalnem obdobju strokovno 
svetujejo starsem kdaj, kako in za koliko casa naj pricnejo pus£ati otroka samega in s tem lajgajo otroku in starsem 
prehod od doma v vrtec. 

4.4. PROJEKTI IN PRAZNOVANJA 

4.4.1. SKUPNI PROJEKTI NA NTVOJU VRTCA - vsak oddelek se vkljuiuje na podlagi izrazenega interesa in 
razvojnih znafiilnosti skupine (starost, specifika skupine, potrebe otrok). Vsebine projektov bodo nastajale na 
skupnih sreCanjih projektne skupine, strokovni delavci vrtca jih bodo upostevali pri nacrtovanju dela tandemov in 
timov. Predstavitev projektov bomo izvedli v kraju, v lokalnih medijih, v strokovni literaturi in na strokovnih 
sreCanjih in posvetih. Projekti, ki jih bomo izvajali na nivoju celega vrtca in ki sledijo viziji in vrednotam vrtca so: 

• SKUPAJ V GIBANJU 2018 - projekt v okviru Meseca Sporta - koordinatorici Branka Adamic (enota 
Livade) in Asmina Toromanovtf (enota Skoljka). V okviru projekta bodo potekale Stevilne aktivnosti: pohodi 
s starSi in starimi starsi, tradicionalni Pohod okoli nase Izole, igre brez meja - sportni popoldan s starsi, 
kolesaijenje, rolanje, Sportne ali gibalne igre na igriSdu. V okviru projekta Simbioza giba bomo odprli vrata 
naSega vrtca medgeneracijskemu sodelovanju s starimi starSi, upokojenimi sodelavci ipd. Obiskali bomo tudi 
Dom starejSih obCanov in gibali skupaj z njimi. 

• MEDNARODNI PROJEKT FIT - v vrtcu ga izvajamo od leta 2006/07. Cilj projekta je ponuditi otrokom in 
njihovim starsem razlicne spodbude s podroCja gibanja, ki bi jim pomagale nauCiti se ziveti v sozitju z naravo in 
prenesti te dobre navade iz vrtca kot del osebnosti v nadaljnjih obdobjih zivljenja. V okviru FIT projekta 
izvajamo: tedenske vadbene ure, od tega vsaj lx mesetmo po FIT standardih kakovosti in vsebinah, medsebojne 
hospitacije, FIT aktivne sprehode v povezavi z vadbeno uro (enkrat na dva meseca), praznovanje pomembnih 
dni v povezavi s FIT projektom Ucimo za zivljenje. - koordinatorice Vanja Pirih Zigon, Karin Kozel in 
Fikra Delic. 

• EKO vrtec - kot vrtec, ki si je pridobil EKO zastavo bomo tudi v letoSnjem letu nadaljevali z izvajanjem 
dejavnosti za ohranitev le-te. Poglabljali bomo spoznanja o zdravem okolju, navajali otroke na skrb za 
ohranjanje cistega okolja in jih vzgajali k okoljski odgovomosti. Nadaljevali bomo z lanskimi temami: skrb za 
svojo ozjo okolico, spremljanje spremembe v naravi skozi letne Case, sodelovali bomo v EKO-bralna znacki, 
EKO-kvizu (v sodelovanju z Marino Izola), pomagali nam bodo EKO-frajeri,... V EKO-toCki bomo §e naprej 
navajali otroke na loceno zbiranje odpadkov in jih ozaveSCali o pomenu reciklaze le-teh. Odpadne materiale 
bomo uporabljali tudi pri vzgojnem delu in ustvarjanju - koordinatorici Maja Kodarin in Urska Zajc. 

• Z IGRO DO PRVIH TURISTICNIH KORAKOV - MALI TURISTI: v sodelovanju s Skupnostjo vrtcev 
Slovenije in s TuristiCno zvezo Slovenije. V okviru projekta Mali turisti bomo sledili rdeCi niti projekta, ki je 
letos turisticni spominek mojega kraja, v naSem vrtcu bo potekal pod naslovom »TuristiCni spominki nase 
Izole«. Projekt ima za cilj aktivno sodelovanje in raziskovanje otrok, utijevanje znanja o domaCem kraju in 
njegovih kultumih znamenitostih. - koordinatorica Asmina Toromanovic. 

• UNICEF-ov projekt: PunCka iz cunj - otroci bodo s pomocjo strokovnih delavcev in starSev izdelali puncke iz 
cunj, ki jih bomo poslali na UNICEF in s tem omogoCili cepljenje vecjemu Stevilu otrok. Nekaj skupin se bo 
odloCilo, da posvojijo puncko in da z dnevnikom potuje na obisk otrokom iz skupine - koordinatorica Bojana 
Sikur. 

• ZDRAVJE V VRTCU - projekt, ki poteka pod okriljem Nacionalnega instituta za javno zdravje, ima za cilj 
otrokom, starsem in tudi strokovnim delavcem vrtca priblizati zdrav naCin zivljenja na vseh podrocjih, ki 
vplivajo na kvaliteto zivljenja: gibanje, prehrana, medsebojni odnosi, prepreCevanje sirjenja nalezljivih bolezni. 



V letoSnjem letu je rdeCa nit projekta Zdravje v vrtcu prehrana, z naslovom "Medgeneracijsko sodelovanje", kar 
pomeni, da bomo spodbujali sodelovanje s starejSimi obCani in povezovanje vseh generacij v naSi skupnosti - 
koordinator Gregor Orazem. V okviru projekta Zdravje v vrtcu se bomo pridruzili projektu v organizaciji 
Zavoda za zdravstveno varstvo Celje VARNO S SONCEM, ki ima za cilj ozaveSCanje dejstva o Skodljivosti 
sonCnih zarkov in pomena preventivnih ukrepov - koordinatorici: Martina Langus, Jasmin JukiC Ilnikar in 
Ariana Nardin. 

• FILMSKA VZGOJA - projekt, ki poteka v sodelovanju z VIZO in Art kino mrezo Slovenije, ima za cilj 
vzgojiti kritiinega in ustvarjalnega gledalca, ki film razume in je sposoben svoje razumevanje filma izraziti z 
besedami ali kako drugace. V okviru podrocja dejavnosti Umetnost, ki vkljuCuje razliCne umetnostne zvrsti - 
tudi film - se izvajajo razliini primeri dejavnosti v okviru avdiovizualne in medijske dejavnosti: delavnice z 
optiCnimi igraCami, ogled kino predstave, pogovor o filmu, refleksija/podozivljanje... Koordinatorici fdmske 
vzgoje v vrtcu: Branka Adamic in Neli Paspalj. 

• MALI SONCEK - program Zavoda za Sport RS Planica, v katerega bodo vkljuCeni vsi otroci od 2. do 6. leta 
starosti. Program spodbuja naravne oblike gibanja skozi razlicne naloge, primeme starosti otrok. Poteka na 
stirih nivojih: modri- starost 2-3 let (8 nalog), zeleni- starost 3-4 let (8 nalog), oranzni - starost 4-5 let (8 nalog), 
rumeni - starost 5-6 let (11 nalog). V okviru projekta se zelo spodbuja sodelovanje s starSi pri izvajanju 
posameznih nalog - vodja projekta Urska Zajc. 

• ZAKLJUCEK SOLSKEGA LETA - CICIOLIMPIADA tradicionalna Sportno-zabavna prireditev, s katero 
bomo sklenili Se eno Solsko leto in obelezili Svetovni dan Sporta; namenjena je otrokom in starSem ter gostom - 
izvedemo jo eno soboto v maju. Vsebina zakljuCne prireditve se na vezuje na vsebine projekta Mali turisti in 
predstavlja tudi zakljuCek projekta. Igre in rekvizite pripravijo strokovni delavci vrtca v sodelovanju s starsi. 
Vodja Ciciodbora: Vanja Bolci£ Makovac. 

• GLEDALISKA SKUPINA »MAVRICNI SVET« je sestavljena iz strokovnih delavcev iz vseh enot vrtca. 
Sestaja se po potrebi in pripravlja igrice za otroke naSega vrtca, za otroke in starSe izolskih otrok ter otrok in 
vnukov strokovnih delavcev vrtca - v veselem decembru in ob drugih priloznostih. - vodji projekta: Sejla 
NadarevR in NuSa Sturm. 

• PROJEKT OBJEM - v sodelovanju z Zavodom za Solstvo, cilj je spodbujanje bralne pismenosti, formiran je 
projektni tim (12 strokovnih delavk). Vodja tima: Sanda MesiC Jurin 

4.4.2. PROJEKTI NA NIVOJU ODDELKA/TIMA 

• Pomahajmo v svet - sodelovanje z izbranim vrtcem v Sloveniji ali v tujini - izmenjava primerov dobre 
prakse preko elektronske poste in v direktni povezavi preko Skype, 

• Knjigainjaz 
• Ozivimo hodnike, 
• Jesenski teden, 
• Z roko v roki, 
• Pus too rajanje, 
• Maskota na obisku pri druzinah 
• Knjizni nahrbtnik, 
• Otrok tedna, 
• Bralni projekt, 
• Razliini jeziki, razlicne kulture, obiiaji, navade, 
• Knjiga druzin, 
• Skrb za naSe zivali (paliinjaki, ribice...), 
• Zelena greda, naS vrticek, EKO zeleni vrt, 
• Kocka, moja zgodba - otroci iz slicic ustvarijo svojo zgodbo (igra vlog, pripovedovanje, uprizarjanje) 
• Plesno izrazanje, 
• Joga telovadba, 
• Igralni dan, 
• Moja najljubsa igraia, 
• Moja druzina, 
• Praznovanje letnih iasov, 
• Zdrava prehrana, 
• Veseli ponedeljki - otrok pride v vrtec s svojo igraio, 
• ItalijanScina skozi igro, 
• Simbioza giba - skupna telovadba s starimi starSi, 
• Izdelava didaktiinih iger na temo govomo-jezikovnega razvoja, 



• Puncka iz cimj - polovanje z duevnikom, v sodelovanju z druzinami, 
• Potujemo v svet domisljije, 
• PravljiCna torba, 
• Pravljicna soba - obisk knjizniCarke v skupini 
• Giocando imparamo 1'italiano - uCenje osnov italijanskega jezika, 
• Druzina here - vsak petek izbere eden od otrok knjigo v knjiznem kotiCku, starSi pa dobijo v posojo 

strnkovno knjigo Marka Jnhanta in Simone Levee Varuh otrokovih dolznosti, 
• Malfiek bralCek, 
• Igramo se gledaliSCe, 
• Jezikovne delavnice, 
• Deluj eko, ohrani Cebelo in smreko, 
• Otrok vodi gibalne minute, 
• Zivim zdravo - pomen gibanja in zdrave prehrane 
• Dan v naravi - vse naertovane dejavnosti se izvajajo na zunanjih povrSinah, v naravi, 
• Bozicek za en dan, PunCka iz cunj, PEZ-podari objemdek, 
• Pospravljam - pridobivanje delovnih navad s preprostimi nalogami 
• Znajdi se - spodbujanje medsebojne komunikaeije in iskanja reSitev za nastale probleme 
• Skupaj v nov letni Cas - praznovanje letnih Casov, skupna druzenja in praznovanje pomembnih dni, 
• Spletimo vezi. 

.3. PRAZNOVANJE POMEMBNIH DNI V VRTCU 

• Rojstni dnevi otrok - praznovanje v skupinah poteka po dogovoru na prvem roditeljskem sestanku: 
naCrtovano in aktivno udelezevanje starsev pri naertovanju praznovanja in izvedbi dejavnosti v skupini 
(branje ali pripovedovanje zgodbe, igra z lutkami, ustvarjanje na likovnem ali glasbenem podrocju, 
sodelovanje pri gibalnih dejavnostih,...); knjiga, igrafia, zoga... namesto sladkarij; pogostitev s sadjem, 
darilo preseneCenja za slavljenca, izdelava Cestitke, mapa z risbami otrok, dan slavljenca, izbor in branje 
njegove najljubSe slikanice/pravljice, rajanje, pesmice za slavljenca, fotografiranje, sveCke na 
improvizirani torti... V eni skupini naertujejo praznovanje rojstnega dneva v naravi (na travniku, na igriSCu 
med vinogradi, med drevesi), s hiSnimi IjubljenCki, gibalne, druzabne in socialne igre v naravi. 

• Teden otroka: 1. 10. - 5. 10. - letoSnja osrednja tema bo »Prosti cas« in se bomo pri nafirtovanju 
osredotoiili na pomen kvalitetnega prezivljanja prostega casa otrok in celih druzin. Nacrtujemo razlidne 
dejavnosti na nivoju posameznih timov: igre z baloni in milnimi mehuriki, ustvarjanje iz slanega testa, 
naravnih in odpadnih materialov, ustvarjanje s prstnimi barvami, risanje z voscenkami na mega plakat na 
temo Moj vrtec, posluSanje otroSkih pesmi in spremljanje z lastnimi instrumenti Igram se rad, pies ob 
glasbi Ritmi in stili okoli sveta, igralni dopoldnevi in medsebojna druzenja. Otroci prinesejo v vrtec 
najljubso igraco in se pogovaijajo o njej in se skupaj zaigrajo. Tim 1. paviljona bo izdelal cutno pot in 
pripravil Sportni poligon v atriju. Na 2. paviljonu bodo pripravili Dan odprtih vrat, ko se bodo otroci prosto 
gibali po vseh Stirih igralnicah in se sami odloiali, kako bodo porabili svoj »prosti cas«. StarejSi otroci 
bodo povabili stare starse v vrtec, spoznavali stare igre, izvajali naravoslovne poizkuse, iskali skriti zaklad 
se preizkusili v igrici Pokazi, kaj zna5 in obiskali kino Odeon, kjer si bodo ogledali film Pikica, Koko in 
divji nosorog. 

• Tradicionalni slovenski zajtrk: 16.11. v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in Cebelarsko zvezo 
Slovenije bo zakljucek Zdravega tedna, ki ima namen ozavescanje pomena zdravega nacina zivljenja 
(prehrana, gibanje, skrb za higieno rok ipd.) Poudarili bomo prednosti lokalno pridelane in predelane hrane 
ter pomen zajtrka v prehrani. NaCrtujemo obisk lokalnega Cebelarja in predstavitev procesa pridobivanja 
meda, ogled filma o kranjski cebeli, skupno petje pesmi Cebelica in druge dejavnosti povezane z zdravo 
prehrano. Starejse otroke bo obiskala medicinska sestra in izvedla dejavnost Zdrava prehrana - semafor 
zivil. Otroci bodo izdelovali plakate, risbe ipd. na temo zdravega nacina prehranjevanja. 

• Praznicni december-predstave (zunanji izvajalci) v Kultumem domu ali v vrtcu, lutkovne igrice/predstave 
strokovnih delavk, predstavitev obogatitvenih dejavnosti, delavnica »StarSi otrokom«, srecelov, pisanje 
vabila in pisma Dedku Mrazu, obisk Dedka Mraza, ogled predstav vrtdeve gledaliSke skupine »Mavri£ni 
svet«, gledaliska predstava strokovnih delavk za starSe in otroke v popoldanskem casu, skupno druzenje in 
ustvaijanje na paviljonu, izdelava najdaljse voSCilnice, peka prazniCnih dobrot, skupno rajanje, ustvarjalne 
delavnice s starsi, krasitev jelke in vrtca, izdelava vosdilnic, pohodi z luckami po okraSeni Izoli, 
humanitama akeija »Z roko v roki«... 

• Mesec kulture - februar: ureditev knjiznega kotidka v igralnici, obisk vrtceve in Mestne knjiznice Izola, 
spoznavanje knjizni£arke in pravljicarke, obisk Mladinske knjige, posluSanje zgodb, pesmic, pravljic, 



lutkovna predstava, obisk knjigame in galerij, izdelava zgodbe v slikah, ogled slikanice ali knjige, ogled 
kino-predstave in pogovor o filmu, Moja najljubSa slikanica - prinaSanje in predstavitev svoje najljubSe 
knjige, izdelava knjige, utrjevanje znanja o F. PreSernu in slovenskih simbolih, nadgrajevanje znanja o 
svoji drzavi in posluSanje in petje drzavne himne. 

• Praznovanje prihoda letnih casov- skupno rajanje in ustvaijanje, gibalno druzenje v naravi, koledar 
letnih £asov, pogovor o znaCilnostih posameznega letnega Casa, igrice za otroke, Sportne dejavnosti na 
posameznih postajah trim steze, sprejem no vega letnega Casa z lutko, izdelava Tetke Jeseni, jesenska 
trznica v vrtcu, kostanjCkov dan, obisk trznice, stiskanje sokov in kuhanje marmalade, pies snezink, zimski 
Sporti, eksperimenti v naravi, joga, pustno rajanje, izdelava cvetliCnih venCkov, sejanje in sajenje v vrtu, 
obisk glasbene Sole in ustvarjanje z malimi inStrumenti, vodne igre na igriSCu... 

Pomembni datumi, ki jih obelezujemo v okviru FIT projekta: UCimo za zivljenje - PUZ: 
o 22.9. evropski dan brez avtomobilov: v tednu mobilnosti izvajamo dejavnosti za ozaveSCanje 

pomena gibanja (plakat, pogovori z otroki, skupne gibalne dejavnosti na igriSCu, skupni 
pohodi,...), mnoziCni tek v sodelovanju z Atletsko zvezo Slovenije, ogled lutkovne igrice S 
Pikapoko na pot, da ne bo nezgod in sodelovanje v dogodku v organizaciji Odbora za preventive v 
cestnem prometu (poligon v parku Pietro Coppo) 

o 15.10. svetovni dan hoje - 19.10. naertujemo “Pohod okoli naSe Izole” ob spremstvu policistov 
PP Izola, pohodi druzin v okviru meseca Sporta 

o 16. 11. - dan strpnosti: skupno druzenje, FIT didaktiCne gibalne igre, socialne in gibalne igre s 
smotrom udenja strpnosti 

o 20.1. - Fit dan brez multimedije - ozavescanjem starSev s plakatom, na katerem bomo prikazali 
primemejSe nacine koriSCenja prostega Casa, 

o 7.4. svetovni dan zdravja - FIT hoja za zdravje (skupni pohod s starSi, starimi starSi), izvajanje 
gibalnih dejavnosti na prostem ali v igralnici, pogovor o zdravju in zdravi prehrani, 

o 15.5. svetovni dan druzine - Spletimo vezi - povabimo druzine k udelezbi 
o 31.5. svetovni dan sporta - CICIOLIMPIADA in zakljuCek projekta MALI TURISTI (izvedemo 

eno soboto v maju) 

4.4.4. DODATNE DEJAVNOSTI 

Namenjene so predvsem otrokom, ki imajo za neko dejavnost veC zanimanja, na doloCenem podroCju veCje 
sposobnosti in veselje za sodelovanje. Vodenje teh programov ali vkljuCevanje v programe, ki potekajo na nivoju 
vrtca, je prostovoljna odloCitev strokovnih delavk vrtca. Za izvajanje se odloCijo vzgojiteljice ali pomoCnice 
vzgojiteljic, ki imajo veliko znanja, interesa in zelja, da s posamezniki Se bolj intenzivno delajo na podroCju, ki jim 
je najbolj blizu. StarSi v dogovoru z otrokom in ob posvetovanju z vzgojiteljico izberejo med ponujenimi programi. 
Dodatne dejavnosti ob koncu Solskega leta evalviramo. Pri tem so nam izhodiSCa naCela, zapisana v Kurikulumu za 
vrtce, ugotovitve pa vplivajo na naSe nadaljnje odloCitve za spremembe. 

V Solskem letu 2018/2019 so otrokom v okviru programa vrtca na voljo naslednje interesne dejavnosti: 
• Ciciban planinec (Skoljka) - vodi: Barbara PalCiC 
• Bralni pol2ek- vodita Marija Rolih (Skoljka) in Ariana Nardin (Korte) 
• Mini Sport (Korte) - vodi Sanda Husic 
• Delavnica italij anskega jezika (Korte) - vodi Oij ana VardiC 
• AngleSke urice (Korte) - vodi Vanja BolCiC Makovac 
• Pevski zborCek (Korte) - vodi Gregor Orazem 
• PravljiCne urice (Korte) - vodi Cvetka Brajko 
• PravljiCne urice-vodi Tadeja Fatur 
• Krozek italij anskega j ezika Giocando imparamo I'italiano (Skoljka) - vodi Katja Zuliani 
• Pevske urice (Skoljka) - vodita Karin Kozel in Dolores JeluSiC BenCiC 
• Pevski zbor (Livade) - vodita Julija DorCiC in Nejc Rozac 
• Uvajanje italijanskega jezika skozi igro (Livade) - vodita Marija JuriCiC in Samanta MavriC 
• Plesno-dramski krozek (Livade) - vodita Branka AdamiC Kolenc in Ana VonCina 
• AngleSCina skozi gibanje (Livade) - vodita Sejla NadareviC in Manica Kdnig 
• EKO bralni krozek (Livade) - vodi Tatjana Padar 

Nadstandardne storitve - programi, ki jih v letoSnjem Solskem letu ponujajo zunanji sodelavci in ki potekajo po 
konCanih vzgojnih dejavnosti v skupinah: 

o pevski zbor Pingo, SaSka KraSovec LenarCiC, 



o Zavod Studio Petra - plesne urice za predSolske otroke, 
o Znanstveno-raziskovalno srediSCe Koper - telovadba za predSolske otroke, 
o Mitja MikolavCid s.p., telovadba z angleSCino, 
o Plesna Sola Animagus - plesne delavnice za predSolske otroke, 
o Gremis d.o.o. - telovadba Maidkov Sport. 

4.4.5. PREDSTAVE ZA OTROKE 

Vsi otroci bodo med letom v okviru umetnostne vzgoje obiskovali predstave v vrtcu ali Kultumem domu Izola. 
Predstave bomo izbrali med aktualno ponudbo. V veselem decembru organiziramo eno predstavo za otroke v 
Kultumem domu, v spomladanskem dasu eno v prostorih vrtca. 
Aktivna bo tudi vrtdeva gledaliSka skupina Mavridni svet. V okviru Pravljidnega festivala si bomo ogledali 
predstave druStva Marionete (v vrtcu in v Manziolijevi paladi). 
V okviru tedna mobilnosti organizira Svet za varstvo v prometu Obdine Izola za starejSe otroke (4-6 let) predstavo o 
vamosti v vestnem prometu S Pikapoko na pot, da ne bo nezgod. 
Skupine starejSih otrok (4-6 let) se bodo v okviru filmske vzgoje udelezile programov v Kinu Odeon. 

NACRTOVANI IZLETI 

Vsi strokovni delavci vrtca planirajo in izvajajo razlidne dejavnosti z namenom poglobiti stike s starSi in jim 
omogoditi, da pri skupnih dejavnostih z otroki spoznavajo tudi druge otroke in njihove starSe, izmenjujejo izkuSnje 
in se pogovaijajo. Te dejavnosti se izvajajo v okviru razlidnih projektov med letom in ob zakljudkih Solskega leta. 

Predvideni izleti so dogovorjeni s starSi otrok in nadrtovani v okviru LDN posameznih oddelkov: 
• Pohodi v okviru meseca Sporta, svetovnega dneva zdravja ali dneva druzin 
• Pohod treh generacij - spletimo vezi 
• Obisk kmetije 
• Izlet v Skocjanski zatok 
• Koper - HiSa eksperimentov 

V vedini skupin nadrtujemo zakljudek Solskega leta s piknikom, dajanko, igralnim popoldnevom ali z druzenjem na 
igriSdu vrtca. V nekaterih skupinah nadrtujejo »ziv-zav« otrok, starSev in strokovnih delavcev na igriSdu vrtca, 
nastope otrok za starSe, nastop »Pokazi, kaj znaS«, plesne igre, petje znanih pesmi, podelitev otroSkih map. 

4.4.6. PROGRAM ZA OTROKE, KI NE OBISKUJEJO VRTCA 

• Dan odprtih vrat v mesecu marcu 
Krajane povabimo k nam v mesecu marcu. Predstavimo jim organizacijo dela, prostorske pogoje in dejavnosti vrtca. 
Otroci in starSi si ogledajo naS vrtec, otroci lahko sodelujejo pri dejavnostih v oddelku. 

5. PROGRAM IZOBRAZEVANJA IN STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA DELAVCEV 

Cilj strokovnega izpopolnjevanja je profesionalni razvoj in osebnostna rast strokovnih delavcev ter vedja kakovost 
in udinkovitost celotnega vzgojno izobrazevalnega sistema (2. dlen Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju, 
izobrazevanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobrazevanju). Zelja naSega vrtca je, da bi imeli dim 
bolj strokovno usposobljene vzgojitelje in pomodnike vzgojiteljev. To je eden temeljnih pogojev za kvalitetno delo 
in uresnidevanje vizije vrtca, zato bomo tudi v letoSnjem letu posvetili posebno pozomost izobrazevanju in 
izpopolnjevanju strokovnih delavcev. 

Le strokovno usposobljeni delavci so zmozni avtonomno in odgovomo izvajati kurikul za vrtce. Zal so sredstva za 
izobrazevanje delavcev omejena, zato je potrebno z njimi premiSljeno in nadrtno razpolagati. Kolektivna pogodba za 
dejavnost vzgoje in izobrazevanja doloda pravice delavca do Stevila dni za izobrazevanje v letu in povradila 
stroSkov. Ob tern pa je potrebno poudariti, da je pri uveljavljanju te pravice potrebno upoStevati tudi izobrazevanja, 
ki jih organiziramo v vrtcu, kot so strokovni aktivi, sredanja Studijskih skupin, tematske konference in druge oblike. 

Strokovni delavci vrtca strokovna vpraSanja reSujejo timsko in na strokovnih aktivih, redno analizirajo in reflektirajo 
svoje delo in se stalno strokovno izpopolnjujejo in nato v praksi uvajajo ter preveijajo nova teoretidna izhodiSda. 



5.1 STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 

Pri naCrtovanju izobrazevanj in strokovnih izpopolnjevanj delavcev in delavk bomo upoStevali: 
• PROGRAME V INTERESU ZAVODA - usposabljanja, ki so namenjena vsem strokovnim delavcem 

vrtca in so vezani na letoSnjo rdeco nit: 
1. Igrice in vaje za spodbujanje razvoja komunikacije, govora in jezika - za vzgojitelje (19. ali 26.9.) 
2. Igrice in vaje za spodbujanje razvoja komunikacije, govora in jezika - za pomoCnike vzgojiteljev 

(21. ali 28.11.) 
3. Krepitev komunikacije, govora in jezika preko ritma, giba in melodije (spomladi) 
4. Televizijski junaki in radovedni, hitri prstki - predavanje za starSe in strokovne delavce o vami 

rabi uporabe televizije, digitalnih naprav in spleta pri predsolskih otrocih, 16. 1. 2019 
5. Tematska konferenca s podroCja zgodnjega opismenjevanja, spodbujanja predbralnih sposobnosti - 

izvajalka Sonja Rutar 
• PROGRAME, POVEZANE S PROJEKTI NA NIVOJU VRTCA: 

1. Delavnice v okviru Mreze za spreminjanje kakovosti (koordinatorji, vodstvo) 
2. Usposabljanje za FIT koordinatoije 
3. Posamezna izobrazevanja na podlagi projektov, ki potekajo v okviru LDN vrtca (Zdravje v vrtcu, 

Vamo s soncem, UNICEF...) 
4. Izobrazevanja v okviru projekta Objem (koordinatorji, ilanice projektnega tima) 

• POSAMEZNA USPOSABLJANJA NA PODLAGI IZRAZENEGA INTERESA ALI AKTUALNE 
PONUDBE, KI JO DOBIMO MED LETOM - Posamezne zelje strokovnih delavcev glede strokovnega 
izpopolnjevanj a (posveti, seminarji in druga stroke vna srefianja) bomo obravnavali in reSevali v okviru 
fmancnih sredstev, ki jib imamo na razpolago, upostevajofi interes ustanove in LDN in razvojni nairt vrtca. 

Seminarji, posveti, strokovne ekskurzije - prednost: aktivna udelezba s prispevkom, 
Posveti SR za ravnatelje in pomocnike ravnateljev, posveti Skupnosti vrtcev, Zavoda za solstvo 
Posamezna izobrazevanja na podlagi izrazenega interesa strokovnih delavcev - v okviru 
trenutnih finanfinih zmoznosti vrtca, 
Usposabljanje strokovnih delavk, ki imajo v svoji skupini otroke s posebnimi potrebami 
(avtizem in druge oblike PP), team teach 
Izobrazevanje za tehnicne in administrativno racunovodske delavce: glede na zakonodajo in 
spremembe predpisov, 
Izobrazevanje kuharic in pomocnic kuharic: glede na ponudbo programov, seznanjanje z 
novostmi in redna notranja izobrazevanja pod vodstvom vodje kuhinje, 
Strokovni aktivi (ravnatelji, pomofiniki ravnateljev, svetovalni delavci, vodje ZHR). 

• STUDIJSKE SKUPINE - strokovni delavci sodelujejo na podlagi izrazenega interesa 

5.2. STUDIJ OB DELU 
Suzana KoSCak, NataSa Stule, Iris FurlaniC - nadaljujejo Studij na UP PF Koper, smer Predsolska vzgoja, 
Sejla Nadarevic, Spela Stempelj - studij na UP PF Koper, smer PredSolska vzgoja, 
Julija DorciC - podiplomski Studij na PF, smer inkluzivna pedagogika. 

5.3. MENTORSTVO, PRIPRAVNISTVO 

- Priprave na strokovni izpit - strokovne delavke se bodo v 6asu pripravnistva seznanile z delom in opravile pet 
prakticnih nastopov pred ravnateljico vrtca in mentorico v skupini, kar je pogoj za opravljanje strokovnega izpita. 
- Dijaki/dijakinje srednje vzgojiteljske sole in Ljudske univerze v Kopru - opravljanje pedagoSkega prakticnega 
dela dijakinj/dijakov bo potekalo na podlagi pogodbe s srednjo Solo ali LU. V letoSnjem Solskem letu bodo Stirje 
dijaki 4. letnika Srednje Sole Izola, smer predSolska vzgoja, opravljali Stiri-tedensko prakso in pedagoSke izpitne 
nastope za poklieno maturo. Dijaki, vpisani v program PredSolska vzgoja na Ljudski univerzi Koper bodo opravljali 
240 ali 400-umo prakso in praktifine nastope za poklieno maturo. 
- Studenti PedagoSke fakultete - Opravljanje pedagoSkega praktiCnega dela Studentk/Studentov PF ter drugih bo 
potekalo v sodelovanju z njihovimi mentoiji. 

6. STROKOVNI ORGANI VRTCA 

6.1. VZGOJITELJSKI ZBOR 

Vzgojiteljski zbor bo namenjen sprejemu vsebinskih usmeritev za delo in sploSnim izobrazevalnim temam. 

TEME: 



• obravnava poiocila o uresnicevanju LDN za Sol. leto 2017/2018 
• obravnava osnutka LDN za sol. leto 2018/2019 
• podroben razpored delavcev v oddelkih 
• predlogi o sodelovanju s starSi 
• naCrt izobrazevanja 
• tekoCa problematika 
• planiranja vefjih skopnib prireditev 
• predlagane popoldanske dejavnosti za otroke, starSe 
• seznanitve z investicijami in veCjimi vzdrzevanji 
• seznanjanje z novostmi in ukrepi ob uvajanju novosti v zakonodaji in drugih predpisih 
• seznanjanje z informacijami M§ZS, Zavoda za Solstvo 
• predlogi, okroznice 
• izvajanje projektov 

V solskem letu 2018/19 bo vzgojiteljski zbor deloval skupno. Vabljeni bodo vsi strokovni delavci vrtca, svetovalna 
delavka vrtca, ravnateljica in pomocnica ravnateljice. Po potrebi bodo vabljeni tudi tehnicni in administrativni 
delavci vrtca. Ob aktualnih dogodkih se bo sestajal delni vzgojiteljski zbor po enotah. 

6.2. STROKOVNI AKTIVI 
V Solskem letu 2018/19 bo v sedmih aktivih sodelovalo 30 vzgojiteljic/vzgojiteljev in 37 pomoSnic-kov vzgojitelja, 
svetovalna delavka, ravnateljica in pomocnica ravnateljice. SreCevali se bomo enkrat mesecno po programu 
strokovnih aktivov: 

SEPTEMBER KONSTITUIRANJE TIMOV Strokovni delavci posameznega tima 

OKTOBER ORGANIZACIJA DELA V TIMU Strokovni delavci posameznega tima 

NOVEMBER MREZA ZA SPREMINJANJE 
KAKOVOSTI 

Udefie se skupnosti, obravnava kazalnikov kakovosti v 
okviru izbranega podroCja »Ubno Okolje«- meSani timi 

DECEMBER ORGANIZACIJA DELA V TIMU Strokovni delavci posameznega tima 

JANUAR POGLABLJANJE 
KURIKULARNIH PODROCIJ 

MeSani timi po starosti otrok - strokevna tema s podroija 
jezika  

FEBRUAR MREZA ZA SPREMINJANJE 
KAKOVOSTI 

UCede se skupnosti, obravnava kazalnikov kakovosti v 
okviru izbranega podroCja »U£no Okolje«- meSani timi 

MAREC PROMOCIJA ZDRAVJA V VRTCU Skupni izlet - hoja za zdravje 

APRIL MREZA ZA SPREMINJANJE 
KAKOVOSTI 

U£eCe se skupnosti, obravnava kazalnikov kakovosti v 
okviru izbranega podroCja »UCno Okolje«- meSani timi 

MAT, JUNIJ ORGANIZACIJA DELA V TIMU, 
ZAKLJUCEK SOLSKEGA LETA 

Strokovni delavci posameznega tima 

Sestava timov 
TIM 

I. pav. 
TIM 

II. pav. 
TIM 

III, pav. 
TIM 

TV. pav. 
TEM 

Livade, Livade 2 
TIM 

Korte 
VODJA 
Dolores 
J.Ben£i£ 

VODJA 
Bojana Sikur 

VODJA 
Vesna Brkljaca 

VODJA 
Natasa PoEkaj 

VODJA 
Maja Kodarin 

VODJA 
Gregor Orazem 

Marija Rolih Van] a P. Zigon Dolores Bubni£ Tadeja Fatur Nada FornazariC Ariana Nardin 
Majda Radovac Kaja Jogan NataSa Stule Katja Zuliani Julija DorCic Orjana VardiC 
UrSka Zajc Ingrid Semole Zlata D. Mujagic Asmina 

Joromanovic 
Jasmin J. Ilnikar Gregor Orazem 

Melita Cermelj Metka Zlabomik Iris Furlanic Nadja Krampf Tatjana Padar Vanja B.Makovac 
Karin Kozel Tatjana Klun Vesna BrkljaCa AnuSka Chelleri 
Manica Konig Mojca KokoSar Astrid Stok 

Maja Kodarin Sanda Husic 
NataSa PoCkaj Nejc Rozac Cvetka Brajko 

Dolores JeluSic 
BenCiC 

Bojana Sikur Barbara Pal£i5 Suzana KoScak Branka AdamiC Mima 
Veselinovi6 

Svetlana 
Vukmirovic 

Maja BarCot Eva Debenjak Martina Langus Amera MeSic 



Ingrid Grbec Dajana H. Vondina Nika Apat Ana VonCina 
Suzana Bozanid Sabina Novak 
Spela Stempelj Milena Cassol 

Samanta MavriC 
Mari j a JuriCiC 
Katarina Skodaj 
Katja Radovac 
Matej a KoroSec 
Sejla Nadarevic 
Lucija Begu§ 
Fikra Delic 
Neli Paspalj 

Mesani timi/ uCece se skupnosti se formirajo na podlagi starostne strukture oddelkov, take da so zastopani oddelki 
primerljive starosti iz vsake enote. 

TIM 1 - SKUPEVE: 
2-3, 2-4 

Koordinatorici: 
Ivona H. in Marija J. 

TIM 2 - SKUPINE: 
1-2,1-3 

Koordinatorici: 
Sanda M J. in Martina L. 

TIM 3 - SKUPINE: 
3-4, 4-6, 3-6,4-7 

Koordinatorici: 
Ivona H. in Marija J. 

TIM 4 - SKUPINE: 
3-4, 4-6, 3-6,4-7 

Koordinatorici: 
Sanda M.J. in Martina L. 

ZOGICA - L 
CEBELICA - L2 

MEDVEDEK-L SKRATEK-S SONCEK - S 
POLZEK-K MISKA - § SOVICA - § 

ZOGICA - S ZABICA-L2 KROKODILCEK - L MAVR. RIBICA-S 
ZAJCEK - S KUZA - S MUCA-L DELFINCEK - S 
ZELVICA - S LISICKA - S BARCICA-S MEDVEDEK-S 
PIKAPOLONICA-S POLZEK JEZEK-S OSTRZEK - L 
PINGVINCEK-K JEZEK - K SLONCEK-L 

Pokrivanje: Ingrid G., 
Katja, Mima, Patricija 

Pokrivanje: Spela, Ines, 
Neli 

RIBICA-L KRESNICKA - S 

6.3 STROKOVNI KOLEGIJ: 
Delovna srecanja bodo potekala enkrat meseino, oziroma po potrebi glede na trenutno problematiko. 
Clani strokovnega kolegija so: 
Ravnateljica: Suzana Bozi£ 
PomoCnica ravnateljice: Sanda MesiC Jurin 
Svetovalna delavka: Ivona Hrvatin 
Organizacijska vodja enote Livade: Marija JuriciC 
Organizacijska vodja enote Skoljka: Vanja Pirih Zigon 
Vodje strokovnih aktivov: Dolores JeluSic BenCiC, NataSa PoCkaj, Bojana Sikur, Vesna Brkljaca, Maja Kodarin in 
Gregor Orazem. Na sejah kolegija bosta izmeniCno prisotni vzgojiteljici iz enote Livade 2 (Mateja KoroSec, Fikra 
Delic in Lucija BeguS). 
Po potrebi in glede na problematiko, ki jo bomo obravnavali, se bodo vkljucevali Se: 
RaCunovodkinja: Jozica Vatovec 
Poslovna sekretarka: Irena Fabijanec 
Vodja ZHR: Svetlana Dobrila 
Vodja kuhinje: Bozenka Knez 
HiSnika: Denis Kaligaric in Simon Koritnik 
Perici: Dragana Ratkovic in Elvira Imsirovic 

PodroCja dela strokovnega kolegija: 
- odlocanje o organizaeiji dela posameznih enot, 
- pobude za dejavnosti, 
- priprava letnega delovnega nafirta, evalvacija izvajanja LDN 
- seznanjanje znovo zakonodajo, predpisi, okroznicami... 
- organizaeija dela in kadrovska zasedba 
- obravnava tekoCe problematike 



6.4. AKTIV RAVNATELJEV: 
Ravnateljica in pomofinica ravnateljice se bosta vkljucevali v delo Aktiva ravnateljev obalnih obCin. 

6.5. ORGANIZAVODA 
6.5.1. SVET ZAVODA 
Svet zavoda §teje 11 dlanov, od tega so 3 Clani predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki sveta starSev in 5 Clanov 
predstavnikov kolektiva. 
Naloge sveta zavoda so oprodoljono v Zakonu o financiranju vzgojc in izobrazevanja. 
• obravnava in sprejem poroCila o realizaciji LDN za Sol. leto 2017/18, Letnega porofiila 2018 
• obravnava in sprejem LDN za Sol. leto 2018/19, 
• obravnava pritozb starSev na odlofibe o sprejemu otrok v vrtcc po seji Komisije za sprejem, 
• ocenjevanje delovne uspeSnosti ravnateljice, 
• postopek imenovanja ravnatelja, 
• sprejem zakljuCnega racuna, 
• potrditev osnutka publikacije, 
• sprejem in sprememba pravilnikov in drugih aktov vrtca, ki so v pristojnosti Sveta zavoda, 
• reSevanje tekoce problematike. 

6.5.2. SVET STARSEV 

V Svetu starSev ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starSi izvolijo v posameznem oddelku. Prvi Svet 
starSev skliCe ravnateljica, naslednje pa predsednik Sveta starSev. Steje 29 clanov. 
Naloge Sveta starSev: 
• obravnava predloga LDN za Sol. leto 2018/19 in poroCila LDN za Solsko leto 2017/2018 
• obravnava morebitne pritozbe starSev v zvezi z vzgojno-izobrazevalnim delom 
• predlaga nadstandardne programe in daje soglasje k predlogu ravnateljice o le-teh 
• se seznanja z dejavnostmi v oddelkih (poroCanje vodij aktivov) 
• obravnava predloge starSev z roditeljskih sestankov in druge pobude starSev 
• predlaga reSitve za tekoco problematiko 

7. SODELOVANJE S STARSi 

StarSi so prvi in najpomembnejSi vzgojitelji, ki otroka tudi najbolje spoznajo in imajo zato pomembno vlogo v 
vzgojno-izobrazevalnem procesu. Sodelovanje med vrtcem in starSi je izjemnega pomena. Omogoca boljSe 
poznavanje otroka, boljSe medsebojne odnose, povezovanje institucije, druzine in stroke. StarSe seznanjamo z 
otrokovim uCenjem in razvojem, program! in dejavnostmi vrtca ter strokovnimi izhodiSCi na podroCju predSolske 
vzgoje. V vrtcu si prizadevamo za prijetno medsebojno komunikacijo in skuSamo z njo poglobiti medsebojne 
odnose ter oblikovati pogoje za uspeSno sodelovanje in vkljuCevanje starSev v zivljenje posamezne enote. Nenehno 
iSCemo oblike in vsebine, ki nam omogoCajo cim kvalitetnejSe povezovanje s starSi: 
• individualni razgovori s starSi (pogovome ure, roditeljski sestanki, skupna druzenja, delavnice) 
• individualni razgovori pred vstopom v vrtec in uvajanje novincev ob prisotnosti starSev, 
• opazovanje, belezenje in reflektiranje otrokovih ter vzgojiteljevih dosezkov 
• sprotno obveSianje o otrokovem uCenju in razvoju 
• pisno obveSCanje o programu in dejavnostih; tematska sreCanja in predavanja za starSe. 

Roditeljski sestanki 
Strokovni delavci predstavijo programe dela, dnevni red vrtca, moznosti dodatnih dejavnosti, s starSi se dogovorijo o 
notranjih pravilih skupine in podobno. Dogovore zapiSejo in jih na ustrezen nacin - po dogovoru posredujejo 
starSem na vpogled: oglasna deska, osebno vsakemu starSu, elektronska poSta ipd. 

Strokovna predavanja: 
1. Skupno predavanje za starSe otrok novincev: Seznanitev z organizacijo vrtca — ravnateljica Suzana Bozid, 

Formalnosti ob vstopu v vrtec - pomocnica ravnateljice Sanda Mesi£ Jurin, Pravice in obveznosti starsev - 
poslovna sekretarka Irena Fabijanec in Priprava druzine na vstop otroka v vrtec, svetovalna delavka Ivona 
Hrvatin. 

2. Predavanje za starSe otrok pred vstopom v Solo Zrelost za vstop v Mo bosta izvedli svetovalni delavki vrtca 
Ivona Hrvatin in Sanda Mesid Jurin v sodelovanju s svetovalnima delavkama osnovnih Sol Vojka Smuc in 
Livade (januar/februar 2019). 



3. PomoCnica ravnateljice Sanda M. Jurin bo tudi letos organizirala predavanje za starSe v izvedbi zunanjega 
strokovnjaka. Letos bomo gostili Zalo Janezii, strokovnjakinjo za vamo in uravnoveSeno uporabo medijev in 
vpliv elekrtonskih medijev na zdrav razvoj otroka. Predavanje na temo Televizijski junaki in radovedni hitri 
prstki bo 16.1.2019. Za starse otrok prvega starostnega obdobja organiziramo v okviru preventivnega programa 
Vzgoja za zdravje predavanje medicinske sestre Marine Cok o zdravi prehrani, gibanju, zobnih razvadah in 
pripomoCkih za ustno higieno. 

Govorilne ure med strokovnimi delavci in starSi so naCrtovane, dogovorjene in vnaprej pripravljene. Izvajale se 
bodo po nairtu sreianj s starSi posameznih skupin, starSi se bodo lahko prijavili sami ali pa jih bomo povabili. 
VeCinoma bodo potekale po LDN oddelka v igralnici otroka. 

Vzgojiteljica/vzgojitelj in pomocnicayik vzgojiteljice se pripravljata na pogovor tako, da zbereta vse podatke o delu, 
opazanjih ter s starSi vodita umirjen, strokovni pogovor. StarSe seznanjata o poCutju otroka, o vkljudevanju otroka v 
igro, obravnavata vpraSanja o zivljenju in delu ter vzpodbujata k reSevanju posameznih tezav. StarSe povabita, da 
sodelujejo pri doloCenih dejavnostih in organizaciji izletov, piknikov, proslav. 

Druge oblike sodelovanja s starsi 
To so sreCanja ob raznih prireditvah, praznovanjih, predavanjih. Poglabljajo stik med otroki, starSi in strokovnimi 
delavci vrtca. Lahko jih predlagajo starsi ali strokovni delavci. NaCrtovali smo: 

• Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi rojstnodnevnih praznovanj, 
• Sodelovanje starSev in starih starSev pri gibalno-Sportnih dejavnostih: pohodi, sportne dejavnosti, 

igralni (Sportni) popoldnevi, predboziCni sprehod po okraSenem mestu, dan mobilnosti s 
poganjalfiki in tricikli, pohod treh generacij, projekt Simbioza giba... 

• Novoletna delavnica - predstava starSi otrokom, izdelava okraskov in krasitev vrtca, presenecenje 
za otroke, glasbena ustvaijalnica, 

• Pustno rajanje, 
• Spomladanska delavnica (urejanje gredic, vrtCevega okolisa, krasitev vrtca), 
• Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi Ciciolimpiade (maj), 
• Izmenjava fotografij, 
• Sodelovanje pri izvedbi projektov na nivoju vrtca in pri projektih oddelka: knjizni nahrbtnik, 

matematicni nahrbtnik, potovanje maskote/ puncke iz cunj po domovih, bralni projekt, otrok 
tedna, potovanje pravljicne torbe, vikend torbice, kostanjckov dan, prinaSanje igrac v igralnem 
dnevu, sodelovanje pri projektu BoziCek za en dan 

• Nastopi starsev za otroke, 
• Obiski na domu, 
• Prinasanje odpadnega in nestrukturiranega naravnega materiala za ustvaijanje 
• Zbiranje ugank 
• Sodelovanje v dobrodelnih akcijah: zbiranje igrac, starega papiija, zamaSkov, hrane za zivali,... 
• Zakljuiek vrtcevega leta (pikniki, izleti, Cajanke, skupni ogledi predstav, muzejskih postavk ...) 

Pogovori s starSi 
Ob prihodu ali odhodu otroka starSi in strokovni delavci izmenjajo kratke informacije, ki so pomembne za otrokovo 
dobro pocutje. 

Pis no obvescanje 
Vsak paviljon ima kotiCek za starse, ki je namenjen sprotnemu obvescanju starsev o neposrednem delu v skupini, 
planiranih prireditvah, priporoceni literaturi, zanimivim Clankom, utrinkom iz skupine. Nekatere skupine imajo tudi 
zvezke za sporocanje, v nekaterih skupinah so dogovorjeni za obvescanje po elektronski poti. V nekaterih skupinah 
strokovni delavki vodita osebni list otroka, kamor zapisujeta opazovanja ter druge posebnosti otrokovega razvoja. 

Sodelovanje starsev pri vzgojnem delu v skupini 
StarSi pomagajo kot spremstvo na izletih, sodelujejo ob praznovanju rojstnih dni otrok, pri predstavitvi razliCnih 
poklicev. Nekateri starSi povabijo otroke na obisk na delovnem mestu. Vcasih se posluzujemo tudi volonterskega 
dela starsev pri izvajanju programa (pri predstavitvi jezika, kulture, navad drugih narodov ipd.). V programu KZK 
kot ena izmed pomembnih oblik sodelovanja s starSi so tudi obiski vzgojnega tima na domu s pristankom in 
povabilom starSev. 

Uvajanje otrok v vrtec 
Locitev od starSev, Ceprav kratka, in bivanje v novem okolju, sta za otroka veliki spremembi. Zato priporocamo, da 
se starSi pogovorijo s strokovnimi delavci vrtca nekaj dni pred vstopom otroka v vrtec o otroku, njegovih navadah 



in potrebah. Na individualnem sestanku pred vstopom v vrtec se starSi in strokovni delavci vrtca dogovorijo o 
poteku uvajanja (kdaj in kdo bo otroka uvajal, kako in kdaj se bodo od otroka poslovili, kakSna je vloga starSev, ko 
so z otrokom v skupini, ipd.). V prvem tednu imajo starSi moznost postopnega uvajanja otroka v vrtec, ko 
postopoma podaljsujejo prisotnost otroka v skupini in zmanjSujejo svojo vkljuCenost. 

8. PROGRAM SODELOVANJA VRTCA Z OKOLJEM 

Sodelovanie s podietii in druStvi 
• povezovanje s podjetji v svojem okolju, 
• zbiranje razliCnega odpadnega materiala, 
• delovne akcije, urejanje vrtca v okviru druzbeno koristnega dela 
• donacije okoliSkih trgovin (Mercator, Spar) ob razliCnih dogodkih 
• obiski otrok in ogled delovnih procesov 
• sodelovanje z Rizanskim vodovodom v okviru projekta Kapko potuje in raziskuje 
• Cebelarsko druStvo — tradicionalni slovenski zajtrk 

Sodelovanie z zdravstvenimi instituciiami - ZD Izola. ZDRAVSTVENIINSPEKTORAT. NIJZ. NLZOH i dr 
• preventiva v zobozdravstvu, redni obiski medicinske sestre in enkratni obisk zobozdravstvene ambulante 
• zdravstvena vzgoja za otroke 2. starostnega obdobja, predavanje za starSe otrok 1. starostnega obdobja, 
• sodelovanje z otrosko zdravnico pri poskodbah otrok ali drugih nujnih primerih, 
• zdravstveno higienski nadzor v vrtcu, redni zdravniski pregledi strokovnih delavcev, 
• vkljuCevanje strokovnih delavcev, otrok in starsev v razliine zdravstveno vzgojne akcije, 
• sodelovanje z reSevalci, s prehospitalno enoto (ogled reSevalnega vozila, motorja), 
• inSpekcijski pregledi, sodelovanje z NIJZ ob morebitnih epidemijah oz. pojavu nalezljivih bolezni v vrtcu, 
• rdedi noski, zdravniki-klovni, ki vsak ponedeljek obiSCejo bolnignidni oddelek SB Izola 
• reSevalno druStvo Obala 

Sodelovanie s svetom za preventivo in vzgoio v cestnem prometu. s policiio in gasilci. GD Korte 
• obisk policistov v skupinah in obisk otrok na policijski postaji, 
• spremljanje na pohodu, 
• ob tednu mobilnosti - v parku Pietro Coppo poligon s peSbusom in predstava “S Pikapoko na pot, da ne bo 

nezgod”za starejSe otroke v telovadnici vrtcainformacije o zakonskih novostih s tega podroCja, 
• obisk gasilcev v vrtcu ali ogled gasilskega doma s prikazom dela gasilcev, ogled gasilskega avtomobila... 

Sodelovanie z Zavodom za snort 
• Sodelovanje pri organizaciji projekta MALI SONCEK. 

Sodelovanie s kulturnimi ustanovami: center za kulturo, Sport in prireditve, Kultumi dom Izola, Kultumo druStvo 
Korte in Cetore, KS Korte, Maticna knjiznica Izola, potujoia knjiznica, Pokrajinski muzej, galerije, Center 
eksperimentov v Kopru, UP- arheoloSka izkopavanja, Kino Odeon, knjigama DZS, razlicni izvajalci kultumih 
programov in predstav: 

• obisk prireditev 
• sodelovanje pri nastopih, proslavah 
• izdelovanje voSdilnic. 
• ure pravljic, obisk pravljidne sobe 
• izposoja knjig 
• ogled razstav 
• eksperimentiranje z otroki 
• arheoloske delavnice v San Simonu 
• ogled kino predstav v okviru filmske vzgoje 

Sodelovanie z domom za ostarele, DruStvom upokoiencev. Univerzo za tretie zivlienisko obdobie. Centrom za 
medgeneraciisko sodelovanie 

• Obisk in nastop otrok 
• Nastopi otrok na proslavi ob tednu starejSih obcanov 
• Skupni projekti - medgeneracijsko povezovanje 
• Projekt Simbioza giba 

Sodelovanie z PPM, Rdecim krizem. Karitasom in z drugimi ustanovami 
• Obisk in druzenje otrok na igriSCu DPM, 
• GrafiCna delavnica, delavnica tiskanja na majice 
• Dobrodelne akcije v vrtcu. 



Sodelovanie z Marino Izola 
• Eko kviz 
• Obiski 

Sodelovanie z izolskimi osnovnimi Solami., z glasbeno Solo in z italiianskim vrtcem 
• obiski otrok v OS in glasbeni Soli in obratno, 
• sodelovanje z vrtcem in OS s italijanskim uCnim jezikom 
• sodelovanje s svetovalnimi delavkami Sol ob vstopu otrok v Solo oziroma odlozitvi Solanja, 
• izmenjava obiskov v okviru medkultumega sodelovanja z italijanskim vrtcem. 

Sodelovanie s TIC Izola. s kmetiiami. vrtnariiami: 
• obiski kmetij, ogled kmetije in zivali, 
• sodelovanje z vrtnarijami - obisk, podaritev, sajenje cvetlic, dreves .... 

Sodelovanie na likovnih nateEaiih 
• sprotno prij avlj anj e na proj ekte 

Sodelovanie s kadrovskimi Solami: Srednja vzgojiteljska Sola v Izoli, Ljudska univerza v Kopru, PedagoSka 
fakulteta v Ljubljani in v Kopru, Filozofska fakulteta v Ljubljani.... 

• opravljanje prakticnega dela poklicne mature 
• praksa dijakinj v iasu Solanja 
• opravljanje nastopov 
• obisk dijakov v vrtcu, medpredmetne delavnice, ogled predstav, ki jih pripravijo dijaki SS Izola 
• praksa studentov v casu Studija 
• ankete 
• seminarske in diplomske naloge 
• sodelovanje pri raziskovalnih nalogah 

Sodelovanie s Centrom za socialno delo. Centrom za komunikaciio, sluh in govor Portoroz, Razvoino 
ambulanto 

• ob sodelovanju s socialnimi delavci centra odkrivanje in reSevanje socialnih problemov druzin otrok, 
vkljuienih v vrtec, 

• priprava in realizacija IP za otroke s posebnimi potrebami (izvajalke DSP), 
• logopedska obravnava otrok, pregledi petletnikov 
• izmenjava informacij o otrocih, ki potrebujejo pomofi in svetovanje, 
• izobrazevanje. 

Sodelovanie z Zavodom za Solstvo, MIZS 
• Studijske skupine 
• mentorska mreza vrtcev 
• projekt Objem. 

9. PROGRAM VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POZAROM 

Vamo delovanje okolja in vame delovne razmere bomo ustvarjali tako, da preprefiujemo in odpravljamo vzroke, 
zaradi katerih lahko pride do poSkodb oziroma nesrec pri delu ter zdravstvenih okvar. Pravice in obveznosti s tega 
podrocja imamo vsi zaposleni. Naloge bomo izvedli v skladu z zakonodajo. Strokovne naloge s podroCja vamosti in 
zdravja pri delu in pozamega varstva v skladu z veljavnimi predpisi ter izobrazevanje s tega podroCja opravlja 
podjetje za vamost pri delu BorStnar & Co. Ljubljana. 
Posamezne naloge bodo usmerjene k izboljSanju pogojev dela, kar bo zahtevalo stalen nadzor in sprotno 
odpravljanje pomanjkljivosti oziroma okvar, ki lahko vplivajo na vamost otrok in delavcev pri delu. 
Dosledno bomo upoStevali predpise s podroija varstva pred pozarom, kakor tudi vse ukrepe, ki so potrebni pri 
prepreCevanju nastanka pozara. 

10. UPRAVLJANJE VRTCA 

Vrtec upravljamo v skladu z veljavno zakonodajo (Zakon o zavodih, Zakon o vrtcih, ZOFVI, Ustanovitveni akt, 
Pravilniki... ). 
* SVET ZAVODA v sestavi strokovnih delavcev vrtca, predstavnikov ustanovitelja in predstavnikov starSev. 
* RAVNATELJ, ki predstavlja in zastopa vrtec, vodi strokovno delo in gospodamo ter financno poslovanje vrtca. 
* VZGOJITELJSKI ZBOR, ki obravnava in soodloia o strokovnih vprasanjih povezanih s pedagoSkim procesom. 
* SVET STARSEV, ki zagotavlja uresnicevanje interesa starSev pri vzgojnem delu in daje svoje pobude 

ravnatelju in svetu vrtca. 



11. EKONOMSKI POGOJI POSLOVANJA 

Podlaga za financiranje dejavnosti vrtca je ekonomska cena programa. Ekonomsko ceno pripravi vrtec na podlagi 
meril metodologije za oblikovanje cene in ustanoviteljevih meril. Oblikovano ekonomsko ceno potrdi zupan Ob£ine 
Izola. Pogodba o financiranju dejavnosti predsolske vzgoje v VIZ Vrtcu Mavrica Izola v letu 2018 je bila sprejeta 
dne 18.1.2018 in se uporablja od 1.1.2018 dalje. 
Sistem doloCitve placil starSev doloia Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJSJ, ULRS 62/2010 m 
zakonska dolofiila o spremembah ZUPJS-a, ki so sledila. 
Sredstva poslovanja vrtca se bodo v skladu z Zakonom o vrtcih oblikovala iz: 
• proraCuna obiine Izola, 
• drugih obCin, 
• plaiila starSev, 
• drugih virov 

12. PREDVIDENO INVESTICIJSKO VZDRZEVANJE 

STAVEA INVESTICIJE, VZDRZEVALNA DELA, NABAVE 

Enota Skoljka Sanacija druzabnega kabineta in skladiSca 
Menjava dotrajanih konvektoijev na 3. paviljonu 

Enota Livade 
Ureditev zunanjega kabineta 
Sanacija tlakov v treh igralnicah 
Menjava zaves 
Nabava klime v zbomici 

Kuhinja 
Posoda in jedilni pribor 
Kuhinjski pripomoCki 
Nabava klime v razdelilni kuhinji enote Livade 2 
Nabava novega konektomata v centralni kuhinji 

13. PROGRAM VODSTVENIH DELAVCEV 

13.1. NALOGE RAVNATELJ1CE IN POMOCNICE RAVNATELJICE 
Opravljata naloge, doloCene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja, Odlokom o 
ustanovitvi javnega vzgojno izobrazevalnega zavoda VIZ Vrtec Mavrica Izola in Odredbo o normativih in 
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predSolske vzgoje. 
Poleg tega spremljata delo z otroki za uresnicevanje prednostnih ciljev in vizije vrtca, opredeljenih v LDN. 

13.1.1. ORGANIZACIJA PEDAGOSKEGA VODENJA: 
• z vsakodnevnimi osebnimi stiki - pogovori 
• sodelovanje pri uvajanju vzgojnih novosti 
• vodenje vzgojiteljskega zbora 
• obCasno sodelovanje na delovnih timih strokovnih delavcev 
• sodelovanje na izobrazevanjih, ki so organizirana v vrtcu 
• s porocanjem o vzgojnem delu v dolocenem obdobju 
• preko strokovnega kolegija 
• sodelovanje pri sklicu Studijskih sreCanj 
• spremljanje izvajanja dodatnih in obogatitvenih programov 

13.1.2 SPREMLJANJE IN USMERJANJE VZGOJNEGA DELA 
• spremljanje vzgojnega dela v oddelku 
• pedagoska dokumentacija (dnevnik dela, LDN skupin, opazovanje otrok...) 
• nafirtovanjc vzgojnega dela 
• dnevna rutina 
• spremlj anj e izvaj anj a proj ektov 

13.1.3. NACIN SPREMLJ AN JA 



• hospitacije 
• individualni pogovori z vzgojiteljico po hospitaciji 
• analiza pedagoSke dokumentacije 
• letni pogovori 
• krajSi obiski 
Posebno skrb bomo posvetili: 

• gibalnim dejavnostim in skrbi za zdravje otrok in strokovnih delavcev vrtca (rumeni val) 
• razvijanju kakovostnih medosebnih odnosov na vseh ravneh 
• vsakodnevnemu izvajanju dnevne ratine (prikriti Kurikul) 
• skrbi za izobrazevanje strokovnih delavcev 

 14. PROGRAM DELA SVETOVALNIH DELAVCEV  
Glede na sistematizacijo delovnih mest je v vrtcu zaposlena ena svetovalna delavka - socialna delavka Ivona 
Hrvatin. V okviru svojih obveznosti pomoCnice ravnateljice bo psihologinja Sanda MesiC Jurin opravljala del 
svetovalnih storitev (predavanja za starSe, sodelovanje z zunanjimi ustanovami, sodelovanje v strokovni skupini za 
izdelavo IP za otroke s posebnimi potrebami...) 

Svetovalna delavka vrtca v zaCetku Solskega leta opravi preventivne obiske v vseh skupinah in se po posvetu s 
strokovnimi delavci oddelkov osredotoci na otroke, ki potrebujejo pomoC oziroma svetovanje. Sodeluje pri 
vkljuCevanju in uvajanju novosprejetih otrok, pri prehodu otroka v novo skupino oziroma v Solo, pri tezavah s 
prilagajanjem in sodelovanjem v skupini, Custvenih in osebnostnih stiskah otrok, razvojnih tezavah in tezavah, ki 
izvirajo iz socialnega okolja. Koordinira dejavnost za tujejezifine otroke z najvecjim primanjkljajem v znanju 
slovenskega jezika, s ciljem spodbujanja razumevanja in izrazanja v jeziku okolja - slovenSCini (redno sodeluje z 
izvajalko dejavnosti, sodeluje pri pripravi programa ...). Otrokom nudi pomoc individualno, v dvojicah ali v manjSi 
skupini, s predhodnim soglasjem starSev. 

Svetovalna delavka ureja postopke usmeijanja otrok s posebnimi potrebami, organizira dejavnost pomoci otrokom, 
vkljucenim v program s prilagojenim izvajanjem in DSP in koordinira delo strokovnih skupin za pripravo in 
spremljanje izvajanja individualiziranih programov teh otrok ter izvaja svetovalno storitev v skladu z zakonodajo o 
usmeijanju otrok s posebnimi potrebami. 

Program dela svetovalnega delavca vkliucuie: 

• sodelovanje z vzgojiteljicami in pomoCnicami vzgojiteljic, 
• neposredno delo z otroki (preventivno z vsemi otroki; z otroki, ki potrebujejo pomo£ in svetovanje ter z 

otroki s posebnimi potrebami), 
• sodelovanje s starSi, 
• sodelovanje z zunanjimi ustanovami, kjer je otrok obravnavan ali v katere bo vkljucen 

(osnovne Sole, zdravstveni domovi, razvojna ambulanta, CKSG, CSD, svetovalni center, psihoterapevtka, 
specialne ambulante, dobrodelne ustanove ...), 

• sodelovanje pri projektih na nivoju vrtca in SirSe. 

Podrogje dela izvaialcev dodatne strokovne pomoci v vrtcu: 

Temeljna naloga izvajalca dodatne strokovne pomoci v vrtcu, ki se izvaja kot pomo£ za premagovanje 
primanjkljajev, ovir oziroma motenj, je predvsem neposredna pomoc otrokom s posebnimi potrebami na podlagi 
Odlocbe o usmeritvi. Zunanje strokovnjakinje s svojim delom prispevajo k otrokovemu razvijanju obcutka vamosti 
in sprejetja v skupini in prepoznavanju narave tezav oziroma motenj ter pogojev, v katerih otrok dosega najboljSe 
rezultate. 

Izvajalke DSP, Helena Dodlek, Mojra Berginc in Ivica JejCic BuCar, strokovne delavke Centra za komunikacijo, 
sluh in govor Portoroz, ter Deana Lozar Somen iz Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan sodelujejo pri 
izboru specifiCnih metod dela in pomoci za vzpodbujanje razvoja funkcij in procesov, ki so pomembni v procesu 
ucenja in napredovanja otroka. Spremljajo napredek otroka in so del strokovne skupine za pripravo in spremljanje 
izvajanja individualiziranega programa dela z otrokom. 



Program dela logopeda v vrtcu: 

Logopedska dejavnost v vrtcu poteka v sodelovanju s Centrom za koomunikacijo sluh, in govor iz Portoroza. 
Logopedinja iz Centra izvaja preventivno dejavnost po naCrtu dela CKSG. V redno logopedsko obravnavo so zajeti 
otroci s tezavami na podrodju govomo-jezikovnega razvoja in komunikacije. V letoSnjem Solskem letu logopedske 
storitve v vrtcu izvaja logopedinja CKSG Moira Berginc. 

Program dela- 

• sistematiCni preventivni logopedski pregledi petletnih otrok, 

• obravnava otrok, ki potrebujejo logopedsko pomoC (v prostorih vrtca), 

• informiranje starsev in posvetovanje s strokovnimi delavci oddelkov ter svetovalno delavko, fie je to 

potrebno. 

Logoped — izvajalec dodatne strokevne pomoCi obravnava otroke s posebnimi potrebami na govomo-jezikovnem 

podrofiju, £e jih v tako obliko obravnave usmeri Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 

15. POTRDITEV LDN ZA SOLSKO LETO 2018/2019 

Na podlagi 3. Ciena Pravilnika o dokumentaeiji v vrtcu (Ur.l. RS 41/97) in 21. Gena Zakona o vrtcih (Ur.l. St. 12/96) 
doloCi vrtec v LDN organizaeijo in podrobno vsebino zivljenja in dela vrtca, ki ga sprejme Svet zavoda. 

LDN za Sol. leto 2018/2019 je bil sprejet na 1. seji Sveta zavoda, dne. 27. 9. 2018 
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1. SPLOSNI DEL 

1.1.VRTEC KOT ZAVOD 

Vrtec Mavrica Izola je v solskem letu 2017/2018 sestavljalo 29 oddelkov, razporejenih v treh enotah v 
mestu, ter dislocirani oddelki v vasi Korte. V vrtcu je bilo zaposlenih 87 javnih usluzbencev. Vrtec je izvajal 
dnevni in poldnevni program v dopoldanskem 6asu. 
Vrtec Mavrica Izola je v vseh svojih letih obstoja dosegel pomembno stopnjo razvoja. Uspe§no se odziva 
na strokovne pobude in spremembe in iSde notranje reSitve, ki prispevajo k razvijanju kvalitete dela. V 
Sirsem okolju smo postali prepoznavni po svoji odprtosti, pripravljenosti za sodelovanje in nenehnem 
uvajanje sprememb. Smo vrtec, ki sodeluje pri vseh pobudah iz okolja (dobrodelnost, razlidne preventivne 
akcije lokalne skupnosti, mednarodni projekti, hospitacije dijakov, Studentov idr.). 

Temeljni cilji predsolske vzgoje v vrtcu so opredeljeni v Zakonu o vrtcih in kurikulu: 
razvijanje sposobnosti razumevanja in spremljanja sebe in drugih, 
razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upodtevanje razlicnosti in sodelovanje v skupinah, 
razvijanje sposobnosti prepoznavanja custev in spodbujanje dustvenega dozivljanja in izrazanja, 
negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domisljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega 
midljenja, 
spodbujanje jezikovnega razvoja za udinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi 
branja in pisanja, 
spodbujanje umetnidkega dozivljanja in izrazanja, 
spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti, 
posredovanje znanj razlidnih podrodij znanosti in vsakodnevnega zivljenja, 
razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje. 

Na narodno medanem obmodju Slovenske Istre izvajamo tudi Dodatek h kurikulu za vrtce na narodno 
medanih obmodjih. To je program, ki je predpisan z zakonom, vzgojiteljice ga pripravijo in izvajajo vse 
dolsko leto. Zagotovljen je vsem otrokom, ki obiskujejo vrtec. Otroci se ze zgodaj sredujejo z jezikom, ki ni 
njihov materni jezik, a je zivo prisoten v njihovem okolju in zivljenju. Oba jezika otroci dozivljajo kot del 
svojega zivljenjskega okolja. V dejavnostih se seznanjajo z jezikom, navadami in obidaji obeh okolij. 

Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomodjo za otroke 
s posebnimi potrebami temeljijo na novejdih spoznanjih razlidnih strok, ki narekujejo, da je otrokom s 
posebnimi potrebami potrebno zagotoviti zgodnje odkrivanje, ustrezno diagnostiko in dim zgodnejdo 
vkljuditev v programe vzgoje in izobrazevanja, kjer naj ti otroci zivijo v sozitju z drugimi. 

Temeljne naloge nadega dela so razvidne iz vizije vrtca, ki smo jo zastavili za vedletno obdobje. Osnovna 
ideja vizije so razlidni mavricni valovi, ki opredeljujejo temeljne vrednote in podrodja strokovnega dela v 
vrtcu: 
VIJOLlCNI VAL - povezovanje med oddelki, spodbujanje prijateljskih odnosov, strpnosti, sprejemanje 
drugadnosti, sodelovanje v dobrodelnih akcijah; 
RDECl VAL - skrb za dobro klimo v vrtcu, dobro podutje otrok, strokovnih delavk in stardev, zaupanje v 
lastno delo, vnadanje novosti, sproddeno vzdudje, smeh, spodbujanje dobrih odnosov v tandemu 
(vzgojiteljica-pomodnica vzgojiteljice), upodtevanje otrokovih pravic, potrebe in moznosti izbire, pravice do 
drugadnosti, spodtovanje zasebnosti. 
ZELENI VAL - zivljenje v naravi, skrb za naravo, krepitev ekolodkih vrednot, raziskovanje in opazovanje 
sprememb v naravi, razvijanje ljubezni do domadega kraja; 
RUMENI VAL - skrb za zdravo zivljenje, zdravo prehrano, dportne dejavnosti, gibanje, spodbujanje 
odgovornega vedenja in dobrega obdutka lastne vrednosti; 
MODRI VAL - odprtost, sodelovanje z okoljem, z zunanjimi indtitucijami, mednarodno sodelovanje, 
obogatitveni programi, projekti; 
ORANZNI VAL - sodelovanje s stardi, vkljudevanje stardev v dejavnosti vrtca, skrb za lazji prehod iz 
domadega okolja v vrtec (pomod otrokom in stardem). 

V vsakem letu je v ospredju en mavricni val, ki ga razvijamo kot rdedo nit na nivoju vrtca. Pri tern, seveda, 
ne zanemarjamo ostalih valov, kajti tako kot mavrica se prepletajo tudi razlidne dejavnosti, ki barvajo 
vsakdanje zivljenje in delo v vrtcu. V letodnjem dolskem letu smo dali v ospredje rumeni val, ki opredeljuje 
skrb za zdravo zivljenje, dportne dejavnosti, tekmovanja, gibanje, zdravo prehrano, spodbujanje 
odgovornosti in dobrega obdutka lastne vrednosti. Poglabljali smo znanja s podrodja nevroznanosti - vpliv 



gibanja in otroske igre na razvoj mozganov. V okviru kurikula smo poglabljali podrobja gibanja in 
umetnosti/glasbe. 

Na nivoju vrtca smo organizirali izobrazevanja za strokovne delavce in na strokovnih aktivih nenehno 
ozave§6ali potrebo po spremembah in izboIjSavah na tem podrobju. Strokovni delavci vrtca so v svojih 
skupinah razvijali dejavnosti v povezavi z rumenim valom, vnasali spremembe v primerjavi s prej§njimi leti, 
se povezovali v samih skupinah, med oddelki in tako krepili skrb za zdravo zivljenje, spodbujanje 
odgovornosti in dobrega obbutka lastne vrednosti. Sodelovali smo v dobrodelnih projektih Punbka iz cunj 
pod okriljem Unicefa, v dobrodelnih akcijah: celoletno zbiranje zamaskov; hrane za zavetibce v Sv. Antonu; 
izvedli smo 3. humanitarno akcijo za izolske socialno ogrozene druzine »Z roko v roki v veseli december«. 

Ustvarjalni pogoji, dobra klima, moznost strokovnega izobrazevanja ter strokovno nabrtovanje in evalvacija 
dejavnosti v vrtcu prispevajo k osebni rasti vseh delavcev v vrtcu in k dosledni skrbi za kakovostno delo z 
otroki. 

1.2. OKOLIS IN POSLOVNI CAS 

Okolis 
Nas vrtec je obiskovalo poleg 464 otrok iz izolske obcine tudi 53 otrok iz obcin: 

Koper: 28 
Piran: 11 
Ankaran 1 
Ljubljana: 1 
Zagorje ob Savi 1 
Gornja Radgona 1 
Ajdov§6ina: 1 
Sezana: 1 
Divaba: 1 
Miren-Kostanjevica 1 
Ormoz 1 
Podvleka: 1 
Radlje ob Dravi: 1 
T rbovlje: 1 
Beltinci: 2 

(stanje Maj 2018) 

Poslovni bas: 
Vsi oddelki so poslovali 5 dni v tednu. 

PROSTORI 
Enota Skoljka 

OP-DO 
6.00-16. 30 10.30 

Enota Livade 6.30-16. 30 10.00 
Oddelka Livade 2 6.30-16. 30 10.00 
Dislocirani oddelek Korte 6.00-16. 00 10.00 

Enota Skoljka je bila odprta skozi vse leto. V basu sole prostih dni (pred novim letom) in med poletjem (julij, 
avgust) je potekalo vzgojno izobrazevalno delo v enoti Skoljka. Enoti Livade, Livade2 in dislocirani oddelki 
v Kortah so bili zaprti od 16. 7. do 31.8. 2018. 

1.3. ORGANIZAVODA 

Svet zavoda, ki steje 11 blanov (od tega 3 blani predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki sveta starbev in 
5 blanov predstavnikov kolektiva), je v letosnjem solskem letu izvedel best sej. 
Vsebine srebanj so bile med drugim: 

• obravnava in sprejem porobila o realizaciji LDN VIZ Vrtca Mavrica Izola za bol. leto 2016/2017, 
• obravnava in sprejem LDN VIZ Vrtca Mavrica Izola za bolsko leto 2017/2018, 
• obravnava in sprejem publikacije za bolsko leto 2017/2018, 
• imenovanje delegatke v skupbbino Skupnosti vrtcev Slovenije, 



• predlog zupanu obdine ustanoviteljice za novo uvrstitev ravnateljice VIZ Vrtca Mavrica Izola v 
plabni razred, 

• potrditev Finandnega nadrta za leto 2018, 
• obravnava in sprejem Letnega porodila s financnim porodilom vrtca VIZ Vrtec Mavrica Izola za 

I. 2017, 
• potrditev porodila o popisu VIZ Vrtca Mavrica Izola za leto 2017, 
• ocenjevanje delovne uspednosti ravnateljice v letu 2017, 
• soglasje k prerazporeditvi sredstev znotraj finandnega nadrta VIZ Vrtca Mavrica Izola za leto 

2018. 

Svetstarsev ie stel 29 dlanov, sestal se je enkrat: 

• konstituiranje Sveta stardev 
• predstavitev predloga Porodila LDN 2016/17 in mnenje o le-tem, 
• predstavitev predloga LDN za dolsko leto 2017/2018 in mnenje o le-tem, 
• predstavitev in soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih, 
• obravnavanje predlogov, mnenj, pobud stardev. 

1.4. OBVESCANJE 

Na hodnikih, pred igralnicami je urejen oglasni prostor za starse. Strokovni timi posameznih paviljonov so 
skrbeli za azuriranje oglasnih desk in kotidkov za starde, za kar smo skupno pripravljali materiale. 
Prispevke smo zbirali iz razlidnih revij, uradnih listov, dopisov ustanovitelja- obdine Izola, Skupnosti vrtcev 
Slovenije, Zavoda za dolstvo in MIZS. Na oglasnih deskah so stardi lahko prebrali: dejavnosti v vrtcu, 
jedilnike, se seznanili s predstavami, ki smo jih gledali, ter prebirali dlanke, obvestila, ponudbe, novosti. V 
kotidkih za starde je bila na razpolago Publikacija vrtca. V nekaterih skupinah so se posluzevali zvezkov za 
sporodanje, e-mail liste. 

Pohvale in predloge o vkljudevanju v zivljenje posamezne skupine so izrekli stardi na sredanjih s stardi, 
ob neuradnih prilikah in drugih razlidnih priloznostih. O pripombah stardev sem se pogovarjala zlasti na 
Svetu stardev in sama v pisarni (pladila stardev, tezave s komunikacijo vzgojitelj - otrok, otrok-otrok, stard- 
vzgojitelj, vpis otrok v vrtec ...). 

1.5. SPREMLJANJE IN REALIZACIJA LDN 

Spremljanje je potekalo obdobno na vzgojiteljskih zborih in na strokovnih kolegijih glede na nosilce nalog. 
Seznanila sem Svet stardev s predlogom porodila o realizaciji LDN 16/17 ter s predlogom LDN 17/18, kar 
je sprejel Svet zavoda 5. 10. 2017. Redne predstavitve vsebin dejavnosti pa so izvajale nosilke skupin na 
roditeljskih sestankih, vodje timov na seji Sveta stardev. O vedini vsebin in realizaciji LDN seznanjam tudi 
ustanovitelja. Oddajamo LDN za novo dolsko leto ter porodilo o realizaciji LDN za preteklo dolsko leto in 
Letno porodilo. 
Na 22. redni seji Odbora za druzbene dejavnosti 22. maja 2018 in na 28. redni seji Obdinskega sveta 
Obdine Izola 24. maja 2018 sem predstavila Letno porodilo za leto 2017, Letni delovni nadrt za sol. I. 
2017/18 in Finandni nadrt VIZ Vrtca Mavrica Izola za leto 2018. 

2. CILJI IN NALOGE 

2.1. CILJI 
• skrbimo za izvajanje Kurikula za vrtce in Dodatka h kurikulu za vrtce na narodnostno medanih 

podrodjih - upodtevanje vseh nadel, 
• Vzgoja otrok s posebnimi potrebami se izvaja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posehnimi 

potrebami po programu za preddolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomodjo. 
Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomodjo za preddolske otroke, se glede na vrsto posebnih potreb lahko prilagodi 
organizacija in nadin izvajanja programa za preddolske otroke ter zagotovi dodatna strokovna 
pomod. 
Na podlagi zakona in Odlodbe o usmeritvi otroka v program vzgoje in izobrazevanja strokovna 
skupina izdela individualizirani program za otroka. 



Prilagoditve dela z otrokom se oblikujejo v skladu s programskim dokumentom Navodila h Kurikulu 
za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomodjo za otroke s posebnimi 
potrebami. 

• razvijamo pozitivno klimo in timsko dela v kolektivu (nadrtovanje tandemov v popoldanskem 
casu, sredanja strokovnih timov, strokovnega kolegija, druzenje zaposlenih v popoldanskem dasu 

• skrb za dvig kvalitete dela v vrtcu - izobrazevanje vseh delavcev vrtca. 

Naloge in cilje, ki so bill vezani na finandna sredstva, smo realizirali glede na predvideni nadrt investicij in 
nabav in glede na finandne zmoznosti: 

Izvedli smo nekatera nujna vzdrzevalna dela: 

• dokondanje sanacije fasade v enoti Livade, zamenjava zlebov, sanacija zelezne konstrukcije za 
senco 

• zamenjava udrtih tlakovcev pred igralnico Krokodili (L) in okoli peskovnika, sanacija igridda 
(nasutje zemlje, sejanje trave) v enoti Livade 

• sanacija dela strehe nad kopalnico in garderobo v dislociranih oddelkih Korte 
• sanacija odpadlih kamnitih oblog na zunanjem delu igralnice 2. paviljona v enoti Skoljka, in 

dotrajanih pranih plodd 
• sanacija dela zlebov v atriju 
• sanacija indtalacij v kopalnici II. Paviljona enote Skoljka 
• zamenjava dotrajanih ventilov radiatorjev v enoti Livade 
• sanacija razdelilne kuhinje v enoti Skoljka. 

Nakup opreme: 

• zamenjava poplavljenih penastih elementov in did. sredstev v enoti Skoljka 
• zamenjava dotrajanega bojlerja v kurilnici enote Skoljka 
• zamenjava 7 dotrajanih prenosnih radiev 
• zamenjava dotrajane prekucne ponve v centralni kuhinji 
• zamenjava 3 dotrajanih plastidnih balkonskih oken z aluminijastimi 
• zamenjava pokvarjenega okna na IV, paviljonu 
• zamenjava pokvarjenega likalnika v pralnici 
• zamenjava pokvarjenega projektorja v jedilnici enote Skoljka 
• zamenjava pokvarjenega laserskega tiskalnika 
• nakup v poplavi unidenega orodja v delavnici enote Skoljka 
• dokup posode, perila. 

2. 2. NALOGE 
Realizirali smo predvsem: 

• Izvajanje kurikula (mentorski vrtec, dtudentska praksa, mednarodno sodelovanje ...). 
• Vzgoja za zdravje: projekt »Zdravje v vrtcu« (zobna preventiva, vzgoja za zdravje v sodelovanju z 

ZD Izola, dejavnosti ob svetovnem dnevu zdravja, praznovanja brez slasdic, zagotovitev zdrave 
prehrane v vrtcu, mesec dporta »Skupaj v gibanju«), mednarodni FIT projekt (dan brez avtomobila, 
dan strpnosti, dan brez multimedije, dan zdravja, dan druzine, dan sporta, pohodi, vadbene ure, 
osvesdanje strokovnih in drugih delavcev o pomenu gibalnih aktivnosti za zdrav nadin zivljenja), 
izvajanje programa Mali sondek, projekt »Varno s soncem«. 

• Uresnidevanje vizije vrtca s prepletanjem mavridnih valov. 
• Spoznavanje in ohranjanje lastne kulturne dediddine ter raznolikost in bogastvo evropskih kultur 

(projekt »Z igro do prvih turistidnih korakov«, projekt Unicef: potovanje k sebi in okrog sveta). 
• Dvig kvalitete dela v vrtcu (izobrazevanje strokovnih delavcev), v oddelku (skupno nadrtovanje 

strokovnih delavk, seje strokovnega kolegija, timov in vzgojiteljskega zbora). 
• Spodbujanje primernega odnosa do solidarnosti med ljudmi in narodi ter kulturami (hitro ukrepanje 

delavcev, njihovih svojcev in prijateljev ob poplavi 22. 10. 2017; projekt Pundka iz cunj pod okriljem 
Unicefa, celoletno zbiranje zamadkov, hrane za zavetidde v Sv. Antonu, 3. humanitarna akcija za 
izolske socialno ogrozene druzine »z roko v roki v veseli december«, izvedba okrogle mize vzgojiteljic, 
ki imajo prakso vkljudevanja vedjezidnih ali tujejezidnih otrok v vrtec s celotnim letnikom dtudentov 



programa PredSolska vzgoja, pri predmetu Pred§olska vzgoja, sodelovanje z 0$ Vojke Smuc v 
mednarodnem preventivnem projektu za tujejezidne otroke Popestrimo solo). 

• Predstave za otroke v tednu otroka, veselem decembru, tednu kulture, praznovanje prihoda letnih 
casov, predstave »starsi za otroke«, predstave vrtceve gledaliske skupine, predstave plesno 
dramskega krozka, nastopi pevskih zbordkov, obiski in nastopi starSev in starih starsev v skupinah. 

• Predavanje za star§e in str. delavce: univ. dipl. prof, defektologije Tatjana Jakovljevid, strokovnjakinja 
s podrodja zgodnje obravnave otrok, ki v svojem delu implementira najnovejda znanja s podrodja 
nevroznanosti: Vpliv spontane igre in gibanja na otrokove mozgane. 

2.3. VSEBINSKE USMERITVE 

Vrtec Mavrica Izola ponuja dva programa po trajanju in vsebini (Zakon o vrtcih): 
• celodnevni program (v katerega je vkljudena vedina otrok), 
• poldnevni program (v enoti Korte), 

3. ORGANIZACIJA ZIVLJENJA V VRTCU 

VRTEC MAVRICA IZOLA JE OTROKOM PRIJAZEN VRTEC: 
• Program uvajanja otrok v vrtec: 

Skupni sestanki in individualni pogovori s starsi otrok novincev pred vstopom otrok v vrtec 
omogodajo boljde medsebojno spoznavanje in obdutek zaupanja. 
Uvajanje v septembru poteka po dogovoru in navodilih strokovnih delavcev in svetovalne sluzbe. 
Starsem svetujemo, da si za uvajanje vzamejo das, da so bolj mirni, tako se otroku lazje 
posvedajo. 
Omogodimo, da otrok prinese v vrtec Ijubkovalno igrado ali predmet, s katerim se bo tolazil. 
Starsem priporodamo, da vse spremembe, ki bi otroka dodatno obremenjevale, nadrtujejo za 
kasneje, ko se bo ze navadil na vrtec. 
Otrok ima priloznost, da dozivi, da se starsi sproddeno in naklonjeno pogovarjajo z vzgojiteljico in 
s pomodnico vzgojiteljice. S tern mu pomagajo, da se bo bolje podutil. 

• Kultura prehranjevanja (ureditev prostora, miz, uporaba primernega pribora, sprosdeno in prijetno 
vzdudje v dasu obrokov). 

• Fleksibilne izvedbe vzgojnih dejavnosti zlasti v skupinah, kjer vsi otroci ne podivajo - umirjene dejavnosti 
v dasu poditka, nespede skupine. 

• Ureditev ustvarjalnih kotidkov v in izven igralnic (hodniki, skupni prostori). 
• Omogodanje zasebnosti in intime v posebnih mirnih kotidkih v igralnicah. 
• Organizacija poditka za otroke, ki prihajajo zgodaj (posteljica, lezalniki, blazine). 
• Fleksibilni prihodi (das prihoda in odhoda je vezan na zelje in potrebe starsev). 

3.1. ORGANIZACIJA ODDELKOV 

V solskem letu 2017/18 smo imeli v vrtec vkljudenih 517 otrok (stanje maj 2018), starih od 1 do 6 let 
(integriranih 9 otrok z odlodbo o usmerjanju, skupaj s stardi smo sprozili postopek za usmerjanje 7 otrok). 
Razdeljeni so bili v 29 skupin. 
Enota Skoljka: 305 otrok. 
Enota Livade: 131 otrok. 
Oddelka Livade 2: 28 otrok. 
Dislocirani oddelek Korte: 53 otrok. 

3.2. KADROVSKA ORGANIZACIJA 

V solskem letu 2017/18 smo imeli kadrovsko zasedbo po normativih, ki jih predpisuje podrodna zakonodaja. 
Tri pomodnice vzgojiteljice izredno dtudirajo na PeF Koper, smer Preddolska vzgoja. Vse skupine so imele 
poleg vzgojiteljev tudi pomodnika vzgojitelja (v primeru krajse odsotnosti strokovnih delavcev smo izpad 
nadomestili s dtudenti, v imenu daljde pa s strokovnimi delavci). 
Ena vzgojiteljica je bila zaposlena v bolnidnidnem oddelku v Splodni Bolnidnici Izola. 

3.3. ORGANIZACIJA PREHRANE 

V nadem vrtcu imamo centralno in dve razdelilni kuhinji, za dislocirane oddelke v Kortah pa kuhajo v 
kortezanski dolski kuhinji. Kuhamo za vse otroke in za osebje. V razdelilno kuhinjo dostavljamo hrano v 



transportnih posodah z vozilom. Kuhinjski pomoenici skrbita za razdelitev hrane in sploSno higieno 
razdelilnih kuhinj in inventarja. 
Kuhamo kvalitetno in raznovrstno hrano po napisanem jedilniku, ki ga sestavita vodja ZHR in organizatorka 
prehrane. Pri tern upoStevamo Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobrazevalnih ustanovah, ki 
jih je izdalo Ministrstvo za zdravje in sledimo sodobnim izsledkom na tern podrocju. 
Kuhamo raznoliko hrano, ponudimo veliko sadja in zelenjave, ves dan je na razpolago pijaba. Otrokom 
nudimo raznovrstne zajtrke, da imajo moznost izbire. Za popoldansko malico imajo najvebkrat na razpolago 
sveze sadje ali jogurt. Poskrbimo tudi za otroke, ki imajo diete zaradi bolezni (30) ali zaradi verske izpovedi. 
Vzgojiteljice in pomocnice vzgojiteljic skrbijo za kulturno prehranjevanje, otroke navajajo na samopostrezbo 
in uporabo ustreznega pribora pri obrokih. Tudi kuhinjsko osebje sodeluje pri izvajanju kurikula vrtca. 
Uveden imamo HACCP sistem, ki ga dosledno izvajamo, kar potrjujejo zapisniki zdravstvene inspekcije, ki 
red no izvaja nadzor. 
Zavod za Zdravstveno varstvo Koper odvzema vzorce pribora in rok zaposlenih in naprav. 
Po zakonu odvazamo organske odpadke, ki nastajajo v kuhinji. 
Vodimo redno in kontrolno deratizacijo (ZZZV). 

3.4. ZDRAVSTVENO VARSTVO, VZGOJA ZA ZDRAVJE 

Trajne naloge na podrobju zdravstvenega varstva so: 
• redno izvajanje nadzorov sanitarne in zdravstvene in§pekcije, 
• nadaljevanje in izvajanje izobrazevanja HACCP programa, 
• redno opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov pri izbranem zdravniku. 

2e vrsto let dobro sodelujemo z ZD Izola na podrocju zobne in zdravstvene preventive in z otroskim 
dispanzerjem: pomoc z nasveti glede varovanja zdravja ali pri poSkodbah otrok. Sodelovali smo tudi z 
Razvojno ambulanto Koper (dr. Semib, dr. Trobec KRALJ Martina), Dr. Marta Macedoni - Luksic (inStitutza 
avtizem in sorodne motnje 

Epidemiologija: seznanjanje otrok z osnovnimi higienskimi ukrepi za preprecevanje okuzbe, obvescanje 
star§ev, sodelovanje z ZD Izola. 
Obbasno so se v vrtcu pojavile usi, ob cemer smo ustrezno ukrepali (str. delavke in starsi). Starve smo 
opozarjali na pojav in jih seznanili z ukrepi, ki naj bi jih naredili za odpravljanje usivosti. 
Zgodilo se je 5 pobkodb otrok: udarec v glavo, v nos, v oko, v prst in 1 plitva presekanina (glava) ter 2 
poskodbi delavcev: zvin gleznja, nateg mibic zapestja. 

Sodelovali smo tudi v razlibnih projektih, ki jih razpisujejo Ministrstvo za zdravje ali Zavod za zdravstveno 
varstvo, Ministrstvo za Solstvo in sport in Zavod za Sport (zdravje v vrtcu, prometna varnost, zaSbita pred 
vplivi skodljivih sonbnih zarkov, med za zajtrk v slovenskih vrtcih, mali sonbek, mesec sporta ...). 

Poteka nadzor nad biSbenjem prostorov in vzdrzevanje le-teh. Pomocnice vzgojiteljic, hisniki in bistilke 
vodijo mesebno evidence bisbenja in vzdrzevanja prostorov, opreme in objektov. 

3.5. OSTALE ZADOLZITVE STROKOVNIH DELAVCEV: 

- Likovni kabinet: Jasmin J. Ilnikar, Oljeta Mikac, Didaktibni kabinet: Dajana Hrast Vonbina, Zlata Dvorsek 
Mujagib 
Kronika vrtca: Sanda Mesib Jurin 
Organizacijski odbor 22. Ciciolimpiade: vodja Vanja Bolbib Makovac 
Organizacijski odbor projekta Z igro do prvih turistibnih korakov: vodja :Asmina Toromanovib 
Vodenje evidence perila v enoti Skoljka: Nadia Krampf 
Poverjenici revij: Cicido: Iris F. Zonta, Zmajbek: NataSa Pobkaj 
Koordinator projektov Unicef: Bojana Sikur 

- Vodje strokovnih timov: Tatjana Klun, Martina Langus, Fikra Delib, Dolores J. Benbib, Maja Kodarin in 
Gregor Orazem 
Skrb za Sportne rekvizite v telovadnem kabinetu enote Skoljka: Maja Barbot 
Skrb za sportne rekvizite v telovadnici enote Livade: Marija Juribib 
OtroSka knjiznica: Marija Rolih, Milena Cassol 
Strokovna knjiznica: Ingrid Semole, Nada Fornazarib 
Clanica odbora za preventive v cestnem prometu: Ingrid Semole 



4. IZOBRAZEVANJE 

4.1. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH IN SVETOVALNIH DELAVCEV 

Cilj strokovnega izpopolnjevanja je profesionalni razvoj in osebnostna rast strokovnih delavcev ter vecja 
kakovost in u&nkovitost vzgojno izobrazevalnega sistema (2. 6len Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju, 
izobrazevanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobrazevanju). Zelja nasega vrtca je, da bi 
imeli dim bolj strokovno usposobljene vzgojitelje in pomodnike vzgojiteijev, pa tudi tehnidno osebje. To je 
eden temeljnih pogojev za kvalitetno delo in uresnidevanje vizije vrtca. 
Izobrazevanje strokovnih delavcev ni zakljuden proces, temved se kvantitativno in kvalitativno neprestano 
dograjuje. Ze ved let se izobrazujejo vsi strokovni, administrativni in tehnidni delavci vrtca. 
Samoizobrazevanje ima velik pomen, na voljo imamo dovolj strokovne literature. Razlidne vsebine najdemo 
tudi na spletu. 
Pri nadrtovanju nasega strokovnega dela smo v dolskem letu 2017/18 dali v ospredje dejavnosti za 
spodbujanje spoznanj s podrodja skrbi za zdravo zivljenje, sportnih dejavnosti, gibanja, zdrave prehrane, 
spodbujanja odgovornosti in dobrega obdutka lastne vrednosti, na strokovnih aktivih smo ozaveddali 
potrebo po spremembah in izboljdavah na tern podrodju. Strokovni delavci so v svojih skupinah razvijali 
dejavnosti v povezavi z rumenim valom, vnasali spremembe, se povezovali v samih skupinah, med oddelki 
in tako krepili prijateljstva, strpnost, sprejemali drugadnost in sodelovali v dobrodelnih projektih Pundka iz 
cunj pod okriljem Unicefa, v dobrodelnih akcijah: celoletno zbiranje zamadkov; hrane za zavetisde v Sv. 
Antonu; izvedli smo 2. humanitarno akcijo za izolske socialno ogrozene druzine »Z roko v roki v veseli 
december«, dobrodelni projekt Bozidek za en dan, dobrodelni projekt: Pez, podari objemdek (stardi in otroci 
so na novoletni delavnici izdelali Objemdke, ki so jih podarili otrok pediatridnega oddelka v Izoli). 
Med ponujenimi programi stalnega strokovnega spopolnjevanja smo poiskali programe, ki so povezani z 
vizijo in razvojnim nadrtom vrtca in vanje smo vkljudili vse strokovne delavce: 

• Delavnica - Skupinsko muziciranje Orffovi instrument (Melodija Menged) 
• Delavnica: inovativno zgodnje gibalno poudevanje (Iztok Retar) 
• FIT pedagogika 
• Mreze za spreminjanje kakovosti (KZK): delavnice medanih timov (podrodje udno okolje) 
• Studijska skupina za podrodje PV (Zavod RS za dolstvo) 
• Studijska skupina za svetovalne delavce/ke, ki delajo na podrodju vzgoje in izobrazevanja otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami 
• Vpliv gibanja na razvoj mozganov (Tatjana Jakovljevid) 
• Pravna zaddita vzgojiteijev (Nina Ana Jager) 

Usposabljanja v okviru projektov, ki so potekali na nivoju vrtca: 

• Mednarodni FIT projekt: koordinatorji so nadaljevali z usposabljanjem za vodenje FIT projekta (Fit 
letni praktidni seminar), 

• FIT didaktidne delavnice v okviru programa Kobacaj II. Modul za prvo in drugo starostno obdobje 
• Mreza za spreminjanje kakovosti Korak za korakom: sredanje in usposabljanje koordinatorjev 
• MREZA KZK - vzgojni tim KZK iz enote Livade - Osnove na otroka osredinjene vzgoje, sredanje 

in usposabljanje koordinatorjev mreze KZK 
• Zdravje v vrtcu - koordinator projekta Gregor Orazem in strokovni delavci, ki so aktivno sodelovali 

v projektu - Nacionalni indtitut za javno zdravje obmodna enota Koper 
• Preventiva na delovnem mestu (Maja Fortunat) 
• Varno s soncem, koordinatorici: Martina Langus, Jasmin J. Ilnikar - zavod za zdravstveno varstvo 

Koper 
• Pomahajmo v svet (Zavod FINI) 

Posamezna usposabljanja: 

• Izobrazevalni seminar sindikalnega zaupnika SVIZ-a 
• Posvet o uvajanju GDPR (SINFO) 
• Plesno-gibalna delavnica: Skozi otrodke slike v pies (Ingrid Gregorid) 
• Delavnic plesno gibalne terapije (Ingrid Gregorid) 
• Predavanje: ukrepi ob anafilaksiji (Dr. Ljubica Deisinger) 



Usposabljanja za delo z otroki z avtizmom: Spektroavtistidna motnja (SAM) in pridruzena motnja 
senzorne integracije (MSI), (zavod Modri december) 

Posveti: 

• XXIV. Str. Srecanje ravnateljev vrtcev: Vodenje za spodbudno in varno ueno-vzgojno okolje ($R) 
• Ucinkovito povezovanje za celostno vkljucevanje priseljencev 
• Nadaljevalni program §ole za ravnatelje: Inovativnost in ustvarjalnost pri vodenju (SR) 
• Strokovno sredanje za ravnatelje in vodje vrtcev (Zavod RS za solstvo, Koper) 
• XX. Strokovni posvet pomodnikov ravnateljev: Pravicnost, enakost, eticnost in vloga pomocnika 

ravnatelja (§R) 
• Strokovno srecanje regijskega svetovalnih delavcev vrtcev 
• Konferenca razvojne skupine za razvojno nalogo FORMATIVNO SPREMLJANJE V VRTCU 

(Zavod RS za Solstvo) 
• Regijski aktiv svetovalnih delavcev 
• KONFERENCA O SOLSKEM SVETOVALNEM DELL): Prispevki strok za svetovalno delo v praksi 

(zavod za solstvo) 
• Aktiv ravnateljev 
• 2. in 3. delovno srecanje sodelujodih v projektu Objem (Zavod RS za solstvo, Ljubljana) 

4.2. IZOBRAZEVANJE TEHNICNIH, KADROVSKIH IN FINANCNIH DELAVCEV 

Obracun storitev (SAOP) 
Izobrazevalna konferenca: sodobna tajnica v VIZ 
XXL konferenca SAOP 
Konferenca za racunovodje in poslovne sekretarje (SAOP) 
SAOP spletni seminarji v zvezi z obradunavanjem oskrbnin 

SPLETNI SEMINARJI: 
Video navodila in PRIPOMOCEK: Poracun plac v iCentru za javni sektor, 

- Priprava podatkov za dohodnino 2017 ter izracun osnov za boleznine, 
- Vse, kar morate vedeti o Uredbi GDPR, 
- Novosti pri predlaganju REK obrazcev po 1. 4. 2018 ter popravkih REK obrazcev za izplacila od 1. 

1.2018 do 31.3.2018, 
- Polletno porocanje za javni sektor, 
- Obracun oskrbnin 

Interaktivni seminar za skrbnike stavb 
Varnost otroSkih igrisd - novosti v standardih in merila za usposobljenost pregledovalcev igrisc 
(SIST) 
Delavnica: Alergije in prehrana (Sonja Ceferin TomaS). 

4.3. STUDIJ OB DELL) 

Suzana Koscak, Iris Furlanic, NataSa Stule: Studij na UP PF Koper, smer Predsolska vzgoja. 

5. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

5.1. OBOGATITVENI PROGRAMI V VRTCU 
V solskem letu 2017/2018 so bile otrokom v okviru programa vrtca na voljo naslednje interesne 
dejavnosti: 
• Ciciban planinec (Korte, Skoljka, Livade) - vodijo: Marjeta Pizent, Barbara Palcic in Nusa 

Sturm/Branka A. Kolenc 
• Bralni polzek (Korte) - vodi Ariana Nardin 
• Mini sport (Korte) - vodi Sanda Husid 
• AngleSke urice (Korte) - vodi Vanja Bolcic Makovac 
• Pevski zbordek (Korte) - vodi Gregor Orazem 
• Italijanscina skozi igro (Korte) - vodi Cvetka Brajko 
• Likovni krozek “Copid” (Skoljka) - vodi Melita Cermelj 
• Krozek italijanskega jezika (Skoljka) - vodi Katja Zuliani 



• Pevske urice (Skoljka) - vodita Karin Kozel in Dolores Jelu§i6 Bendic 
• Pevski krozek z malimi instrumenti (Livade) - vodita Julija Dordid in Nejc Rozac 
• Uvajanje italijanskega jezika skozi igro (Livade) - vodita Marija Juridid in Samanta Mavrid 
• Plesno-dramski krozek (Livade) - vodita Branka Adamid Kolenc in Lucija Viler 
• Angleddina skozi gibanje (Livade) - vodita Sejla Nadarevid in Manica Kdnig 
• EKO bralni krozek (Livade) - vodita Tatjana Padar. 

5.2. DODATNE DEJAVNOSTI V IZVEDBI ZUNANJIH SODELAVCEV - v popoldanskem dasu, izven 
dejavnosti vrtca: 

• telovadba za predsolske otroke - Zavod Polanja, Baric T., 
• pevski zbor Pingo, Saska K., 
• plesne urice za preddolske otroke - Zavod Studio Petra, 
• telovadba za preddolske otroke - Znanstveno-raziskovalno sredidbe Koper, 
• telovadba z angleddino - Mitja Mikolavdid s.p., 
• plesne vaje za preddolske otroke - Plesna Sola Animagus. 

6. PROJEKTI. PRIREDITVE. PRAZNOVANJA IN NATECAJI 
6.1. PROJEKTI NA NIVOJU VRTCA 
• SKUPAJ V GIBANJU 2017 - projekt v okviru Meseca dporta - koordinatorici Branka Adamic (enota 

Livade) in Asmina Toromanovic (enota Skoljka). V okviru projekta so potekale naslednje aktivnosti:, 
tradicionalni Pohod okoli nase Izole, kolesarjenje, pohod do Gocana, premagovanje ovir v telovadnici, 
pohod s starsi do Medosev, sportne igre na igrisdu, dportni popoldan s stardi - igre brez meja; pohod 
okoli vrtca, pohod s starsi do kmetije, . Letos smo se vkljudili v projekt Simbioza giba in bomo v tednu 
med 14. in 24. 10. odprli vrata nasega vrtca medgeneracijskemu sodelovanju s starimi starsi, 
upokojenimi sodelavci ipd. (medgeneracijski pohod po Parencani, od Lonke do San Simona, druzenje 
na igrisdu Birba, pohod od Lonke do Belvederja, skozi tunel,). Obiskali smo tudi Dorn starejdih obdanov 
in gibali skupaj z njimi. Moto projekta je VSE ZIVLJENJE SE GIBAMO- GIBANJE JE ZIVLJENJE IN 
ZIVLJENJE JE GIBANJE. 

• MEDNARODNI PROJEKT FIT - v vrtcu ga izvajamo od leta 2006/07. Cilj projekta je ponuditi otrokom 
in njihovim starsem razlidne spodbude s podrodja gibanja, ki jih bodo vzpodbujale ziveti v sozitju z 
naravo in prenesti te dobre navade iz vrtca kot del osebnosti v nadaljnjih obdobjih zivljenja. Obelezevali 
smo pomembne dneve v povezavi s FIT projektom Udimo za zivljenje. V okviru FIT projekta smo 
izvajali: tedenske vadbene ure, od tega vsaj 1x mesedno po FIT standardih kakovosti in vsebinah, 
medsebojne hospitacije, FIT aktivne sprehode v povezavi z vadbeno uro (enkrat na dva meseca), 
praznovanje pomembnih dni v povezavi s FIT projektom Udimo za zivljenje. - koordinatorice Vanja 
Pirih Zigon, Karin Kozel in Fikra Delic. 

• EKO vrtec - kot vrtec, ki si je po presoji Eko Sole letos ponovno pridobil EKO zastavo, smo tudi v 
letosnjem letu nadaljevali z izvajanjem dejavnosti za ohranitev le-te. Poglabljali smo spoznanja o 
zdravem okolju, navajali otroke na skrb za ohranjanje distega okolja in jih vzgajali k okoljski 
odgovornosti. Nadaljevali smo s temami: skrb za svojo ozjo okolico, spremljanje spremembe v naravi 
skozi letne case, sodelovali smo v EKO-kvizu (v sodelovanju z Marino Izola), pomagali so nam EKO- 
frajeri,... V EKO-todki smo navajali otroke na lodeno zbiranje odpadkov in jih ozavesdali o pomenu 
reciklaze le-teh. Odpadne materiale smo uporabljali tudi pri vzgojnem delu in ustvarjanju 
koordinatorica Maja Kodarin. 

. Z IGRO DO PRVIH TURISTICNIH KORAKOV - MALI TURISTI: v sodelovanju s Skupnostjo vrtcev 
Slovenije in s Turistidno zvezo Slovenije. Rdeda nit letosnjega projekta je bila TURISTICNISPOMINEK 
MOJEGA KRAJA, osnovni cilj projekta: spoznavanje, da se ljudje in okolje, druzba in kultura v dasu 
spreminjajo. Naslov projekta na nivoju vrtca, ki smo ga nadrtno izvajali skozi celo solsko leto jc bil 
IZOLA-MUJE MESTO NEKOC IN DANES. Z nadrtovanimi dejavnostmi smo utrjevali znanje o 
domadem kraju in njegovih prebivalcih. Otrokom smo privzgajali spostljiv in odgovoren odnos do 
svojega kraja - koordinatorica Asmina Toromanovic. 

• UNICEF-ovi projekti: Pundka iz cunj in Potovanje k sebi in okrog sveta. Otroci so preko omenjenih 
projektov v sodelovanju z UNICEF Slovenije pridobivali znanje o zivljenju v drzavah v razvoju, 
spoznavali pripadnike drugih ljudstev in razlike med njimi. Izdelali so 33 pundk iz cunj, kar je temeljilo 
na kreativnosti in prostovoljnem delu otrok, strokovnih delavcev in stardev - koordinatorica Bojana 
Sikur. 



• ZDRAVJE V VRTCU - projekt, ki poteka pod okriljem Nacionalnega instituta za javno zdravje (OE 
Koper) ima za cilj otrokom, star§em in tudi strokovnim delavcem vrtca priblizati zdrav nadin zivljenja 
na vseh podrocjih, ki vplivajo na kvaliteto zivljenja: gibanje, prehrana, medsebojni odnosi, 
prepredevanje Sirjenja nalezljivih bolezni- koordinator Gregor Orazem. V okviru projekta Zdravje v 
vrtcu se bomo pridruzili projektu v organizaciji Zavoda za zdravstveno varstvo Celje VARNO S 
SONCEM, ki ima za cilj ozaveddanje dejstva o Skodljivosti sondnih zarkov in pomena preventivnih 
ukrepov - koordinatorici: Martina Langus, Jasmin Jukic llnikar in Ariana Nardin. 

• MALI SONCEK - program Zavoda za Sport RS Planica, v katerega so bili vkljudeni vsi otroci od 2. do 
6. leta starosti. Program spodbuja naravne oblike gibanja skozi razlidne naloge, primerne starosti otrok. 
Poteka na Stirih nivojih: modri- starost 2-3 let (8 nalog): 91 otrok, zeleni- starost 3-4 let (8 nalog): 107 
otrok, oranzni - starost 4-5 let (8 nalog): 100 otrok, rumeni - starost 5-6 let (11 nalog): 120 otrok. V 
okviru projekta smo spodbujali sodelovanje s stars! pri izvajanju posameznih nalog - vodja projekta 
Urska Zajc. 

• SPLETIMO VEZI - v sodelovanju z Obcino Izola, Komunalo Izola, 05 Vojke Smuc, Livade in Dante 
Alighieri, smo v okviru projekta Dan za spremembe skupaj s starSi naSih otrok sodelovali na pohodu 
Spletimo vezi, kjer je potekalo medvrstnisko druzenje in pies. 

• ZAKLJUCEK SOLSKEGA LETA — CICIOLIMPIADA— 22. tradicionalna sportno-zabavna prireditev, s 
katero smo sklenili Se eno Solsko leto in obelezili Svetovni dan Sporta; namenjena je otrokom in starSem 
ter gostom - izvedli smo jo v soboto, 19. maja. Vsebina zakljucne prireditve se je navezovala na vsebine 
projekta Mali turisti in predstavlja tudi zakljudek projekta, letoSnji slogan je bil: »Naj pesmi, igre in 
navade zazivijo preko Ciciolimpijade«. Igre in rekvizite so pripravili strokovni delavci vrtca v 
sodelovanju s starSi. Vodja Ciciodbora: Vanja Bolcic Makovac. 

6.2. PROJEKTI IN DEJAVNOSTI NA NIVOJU ODDELKOV, TIMOV: 

• Pomahajmo v svet - sodelovanje z izbranim vrtcem v Italiji (Gorica) - izmenjava primerov dobre 
prakse preko elektronske poSte in v direktni povezavi preko Skype 

• Gibko (kros, lov na zaklad, otroSka joga, Stafetne igre, Sportni poligon 
• Deluj eko, ohrani debelo in smreko, 
• Otrok vodi gibalne minute, 
• 2ivim zdravo - pomen gibanja in zdrave prehrane 
• Simbioza giba - skupna telovadba s starimi starSi, 
• Dan v naravi - vse nadrtovane dejavnosti se izvajajo na zunanjih povrSinah, v naravi, 
• Joga telovadba, 
• Koledar 2018 za v dar, 
• Kahlica, moja prijateljice, 
• NaSe posvojeno drevo, EKO zeleni vrt, 
• Knjizni nahrbtnik, Potujoda knjiznica, Pravljidna torba, Maldek braldek, Vikend torbica, 

Matematidni nahrbtnik, Maskota na obisku pri druzinah 
• Lira pravljic, Bralni projekt 
• Razlidni jeziki, razlidne zgodbe in pesmi, 
• Raziskovanje mojega mesta - Izola, kot jo vidimo otroci 
• Spoznavanje domade zivali in zivali naSega okolja, Domade zivali, 
• Bozidek za en dan, Pundka iz cunj, PEZ-podari objemdek, 
• Hocus in Lotus - spoznavanje osnov italijanskega jezika, Giocando imparo, 
• Znajdi se - spodbujanje medsebojne komunikacije in iskanja reSitev za nastale probleme 
• Zamenjajmo vzgojiteljico, 
• Skupaj v nov letni das - praznovanje letnih dasov, skupna druzenja in praznovanje pomembnih 

dni, Jesenski teden, 
• Spoznajmo ljudske pesmi z Marjetko Popovski, 
• Plesno izrazanje, 
• Glasbena delavnica: zvenim kot pesem, donim kot grom (Mateja Gorjup) 
• Ozivimo hodnike, 
• Spletimo vezi, 
• Z roko v roki, 
• Gibko pleSe in poje, 
• Modna revija, 
• Pustno rajanje, 



• Ko barve ozivijo, 
• Igralni dan, Moja najljubsa igrada, Igralni dopoldnevi 
• Otrok tedna 
• Knjiga druzin 
• Znani Izolani (predstavitev osebnosti in karier nekaterih znanih izolskih obrazov) - Korte 
• Voda od pitja do igre (v sodelovanju z Univerzo za 3. zivljenjsko obdobje). 

6.3. PRIREDITVE IN PRAZNOVANJA 

• 1.9. - prvi dan v vrtcu, ponovno skupaj 
• Rojstni dnevi otrok - praznovanje po dogovoru na roditeljskem sestanku skupine. Nekateri 

star§i so se aktivno in nadrtovano udelezili dopoldanskih dejavnosti v vrtcu in jih popestrili s 
svojimi prispevki (branje ali pripovedovanje zgodbe, igra z lutkami, ustvarjanje na likovnem ali 
glasbenem podrodju, sodelovanje pri gibalnih dejavnostih, ostrzki gusarji, vadbena ura v OS 
Livade, prinesli darilo presenecenja za slavljenca: knjigo, igrado, zogo... namesto sladkarij; 
pogostili so otroke s sadjem, izdelovali so destitke, mapo z risbami otrok, obelezili dan slavljenca, 
otrokom skupine brali slavljendeve najljubse slikanice/pravljice, rajali, peli slavljencem, 
fotografirali, upodobili svecke na improvizirani torti, obdarili slavljenca s skupnim darilom: portret 
in knjizno kazalo... Eni skupini so starsi ob praznovanju roj. dne otroka v skupini izdelali in 
podarili akvarij, sportno izvedli rojstni dan na stadionu, obiskali urednidtvo lokalnega casopisa 
Mandrad, ki je v ta namen izdal posebno stevilko, v kateri so bili predstavljeni otroci skupine 
Ostrzek 

• Teden otroka: 2. 10. - 8. 10. -slogan »Povabimo sonce v vrtec«... posamezni timi so 
nadrtovali razlidne dejavnosti z ozavesdanjem pomena raziskovanja in izkustvenega udenja: 
projekt barve ozivijo, izdelava kjnige Ugank v sodelovanju s starsi, iskanje skritega zaklada, 
zbiranje ugank, prebiranje pravljic in bibarije za najmlajse, lutkovno predstavo strokovnih 
delavcev za otroke, predstavo »Radovedni otroci, radovedne lutke v vrtcu«, ogled predstave 
dijakov vzgojiteljske sole, jogo za otroke, skupno ustvarjanje skupno muziciranje, posludanje 
otrodkih pesmi, pies ob glasbi »Ritmi in stili okrog sveta«, grafidno delavnico v DPM Izola, 
izdelava plakatov, risanje z vosdenkami, zapis izjav, igro z milnimi mehurdki, prezivljanje dneva v 
naravi, pogovor o vsebini »vikend torbice«, razlidne dejavnosti v naravi, sprostitvena vaja 
Pozdrav soncu, povabilo stardev in starih stardev v vrtec, da povedo pravljico ali izpeljejo neko 
dejavnost. 

• Praznovanje prihoda letnih casov- skupno rajanje, druzenje v naravi, koledar letnih dasov, 
pogovor o znadilnostih posameznega letnega dasa, igrice za otroke, dportne dejavnosti na 
posameznih postajah trim steze, sprejem novega letnega dasa z lutko, izdelava Tetke Jeseni, 
kostanjdkov dan, obisk trznice, stiskanje sokov in kuhanje marmelade, pies snezink, eksperimenti 
v naravi, pustno rajanje, izdelava cvetlidnih vendkov, sejanje in sajenje v gredice, vodne igre na 
igriddu. 

• Tradicionalni slovenski zajtrk: 17.11. - sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo in Cebelarsko 
zvezo Slovenije - ozaveddanje pomena in prednosti lokalno pridelane in predelane hrane ter 
pomena zajtrka v prehrani; izdelava plakatov, risb ipd. na temo zdravega nadina prehranjevanja. 
Ob izvajanju medenega zajtrka v dislociranih oddelkih v Kortah, v sodelovanju s tamkajdnjimi 
oddelki dole, nas je obiskal zupan, lokalni debelar je predstavil proces pridobivanja medu, ogledali 
smo si kulturni program preddolskih in dolskih otrok. 

• Praznicni december - Praznicni december - predstava supine Flip v Kulturnem domu: Troli; 
pravljidni festival: Zelo zvita lisidka, Bolni medved, Jelkine dogodivddine, kamidibaj; lutkovne 
igrice/predstave strokovnih delavk, delavnica Starsi otrokom z izvedbo predstave: Mojca 
Pokrajculja, sredelov, obisk Dedka Mraza, ogled predstave vrtdeve gledalidke skupine Mavridni 
svet: Kako sta Gusti in Bibi sipala sredo; skupno druzenje in ustvarjanje na paviljonu, izdelava 
najdaljde voddilnice, peka praznidnih dobrot, skupna rajanja, ustvarjalne delavnice s starsi, 
krasitev jelke in vrtca, izdelava voddilnic, novoletni sredelov, pohodi po okradeni Izoli, 
humanitarna akeija »Z roko v roki«... 

• Otvoritev novoletnega bazarja v Bolnidnici: nastop otrok skupine Jezek. 
• Mesec kulture - februar: obisk vrtdeve knjiznice in Mestne knjiznice Izola, navajanje na izposojo 

knjig, spoznavanje knjiznidarke in pravljidarke, posludanje zgodb, pesmic, pravljic, obisk galerij, 
trgovine MK, izdelava skupinske slikanice ali knjige, ureditev knjiznega kotidka v igralnici, Moja 
najljubsa slikanica - prinadanje knjig od doma, obisk stardev/starih stardev in skupno prebiranje 



zgodb, utrjevanje znanja o F. Presernu, ogled in oblikovanje slovenskih simbolov in posluSanje 
Zdravljice, ogled predstave v KD: Mali strahec Bau-bau. 

• Pustovanje, velika noc - ohranjanje tradicije in kulturnega izrocila 
• FIT - pomembni datumi, ki jih obelezujemo v okviru projekta: Udimo za zivljenje - PllZ 
• 19 .5.- 22. CICIOLIMPIADA - MALI TURISTI zakljufina prireditev vrtca 
• Datumi, ki jih praznujemo kot EKO-vrtec: 22. 3. - svetovni dan voda , 22. 4. - svetovni dan 

Zemlje 
• Zakljucek solskega leta- posamezni oddelki - igralni popoldan, druzenje otrok, starSev in 

strokovnih delavcev vrtca, nastop otrok za starve, »pokazi, kaj zna§«, podelitev otroSkih map, 
dajanka, skupni piknik v organizaciji star§ev v/ali izven vrtca, ogled DivaSke jame, obisk Hi§e 
eksperimentov v Kopru, izlet v Akvarij Piran, v muzej Sergeja MoSere Piran. 

6.3.1. PREDSTAVE ZA OTROKE 

Predstave dijakov S$ Izola, vzgojiteljski oddelek: Letni casi,; Sarine sanje; Ne stori drugim, kar ne zelis, 
da drugi storijo tebi; Pekarna MiS Mas; 
KD: Flip: »Troli« 
Sten Vilar: Ko bom velik, bom... 
Primorski Pravljidni festival: Zelo zvita lisicka; Bolni medved; Kamisibaj; 
Gledalisde Smejdek: Mocerad Bibi v kraljestvu vode in zemlje; 
Vrtdeva gled. Skupina Mavridni svet: Kako sta Gusti in Bibi trosila sreco; 
KD: Predstave udencev OS Vojke Smuc: Mali strahec Bau bau; 
Nika Solce: lutkovna predstava za otroke 
Siti teater, lutkovan predstava: 113 - mali ojoj! 
KD: Musical ucencev 0$ Livade 
Marino Kranjac: delavnica petja ljudskih pesmi in predstavitev starih ljudskih glasbil 
Nastop otrok plesno-dramskega krozka 

6.4. NATECAJI 
NIVEA - »Podarimo modro srce« 

7. POVEZOVANJE Z ZUNANJIMI IZVAJALCI VZGOJNIH DEJAVNOSTI 

7.1. SREDNJESOLSKO IZOBRAZEVANJE 

V na§em vrtcu so v okviru priprav na poklicno mature uspesno opravili hospitaeije in nastope 5 dijakinj 
izredne srednje vzgojiteljske sole na Ljudski univerzi Koper in 1 dijakinja Izobrazevalnega centra Erudio. 
18 dijakinj/ov Srednje sole Izola - smer vzgojitelj predsolskih otrok, 1. , 2., 3. in 4. letnika je opravilo 38, 
oziroma 152 urno praktidno usposabljanje. 4 dijakinje so uspe§no opravile nastope za poklicno maturo.1 
dijak srednje sole »Pietro Coppo« je opravil 570 urno usposabljanje z delom za pridobitev poklicne 
izobrazbe Gastronom. 

7. 2. VISOKOSOLSKI STUDIJ 

Sodelovali smo s PEDAGOSKO FAKULTETO KOPER Univerze na Primorskem pri hospitaeijah, nastopih 
in izvajanju integrirane prakse ter prakticnega usposabljanja pri predmetih: 

• Inkluzija v vrtcu 
• Gibalno-sportne dejavnosti 
• Predsolska pedagogika 
• jezikovne dejavnosti v vrtcu 
• Likovne dejavnosti 
• Specialna pedagogika 
• prakticno usposabljanje 1, 2, 3 v okviru studijskega programa 1. Stopnje Predsolska vzgoja. 
• izvedba okrogle mize vzgojiteljic, ki imajo prakso vkljucevanja vedjezicnih ali tujejezicnih otrok: 

Jezik in kultura okolja, Vkljucevanje otrok iz razlicnih jezikovnih in kulturnih ozadij v vrtec; s 
celotnim letnikom studentov programa Predsolska vzgoja, pri predmetu Predsolska vzgoja 

• Sodelovanje pri pripravi projektnih nalog v okviru studija PV 
• integrirano praktidno usposabljanje studentov Pedagoske fakultete - UP 



• pomo6 pri zbiranju podatkov (anketni vpra§alniki) pri diplomskih in podiplomskih nalogah 
• §tudentje aplikativne kineziologije (2. stopnja) so izvedli aktivne urice s 3 skupinami otrok 
• Studentki programa 1. stopnje Pedagogika sta oravili praktidno usposabljanje 

Studentje so z bolj ali manj samostojnim delom dobili izkuSnjo kompleksnosti vzgojiteljevega dela. 

8. SVETOVALNI DELAVCI VRTCA 

Univerzitetna diplomirana socialna delavka Ivona Hrvatin je opravljala svetovalno delo: 

Sodelovanje s strokovnimi delavci, dejavnosti pomodi otrokom, vzgojiteljicam in star§em (obisk v 
skupinah; detekcija otrok, ki potrebujejo obravnavo; pomoc otrokom, ki so kazali posebnosti v 
socialnem prilagajanju, individualne obravnave po predhodnem soglasju star§ev, obravnava in 
spremljanje otrok, ki potrebujejo pomo£ in svetovanje - nad 70 otrok, svetovanje starsem in 
vzgojiteljicam) 
vodenje postopka usmerjanja otroka s posebnimi potrebami, koordinacija in vodnje timov za izdelavo 
individualiziranih programov (IP) ter spremljanje izvajanja IP za usmerjene otroke 
vodenje dokumentacije obravnavanih in usmerjenih otrok (9 otrok z odlobbo, 7 otrok v postopku 
usmerjanja) 
urejanje pomoCi druzinam v stiski 
sodelovanje v preventivnem projektu za tujejezicne otroke 
razvojne in preventivne naloge (potrebe starsev ali strokovnih delavk) 
sodelovanje z zunanjimi sluzbami 
dejavnosti nabrtovanja in evalvacije (sodelovanje v str. kolegiju, sejah vzgojiteljskega zbora). 

Opaza se porast druzinske problematike in dolocenih razvojnih motenj pri otrocih. 

Psihologinja Sanda Mesic Jurin - pomocnica ravnateljice, je v okviru svojih obveznosti opravljala tudi del 
svetovalnega dela: 

Organizirala strokovna predavanja za starse in vzgojitelje, 
koordinirala prakse Studentov in dijakov, 
koordinirala gostovanja zunanjih izvajalcev prireditev, 
izvajala vpis novih otrok in oblikovanje skupin, 
vnasala in azurirala podatke o otrocih v program SIMTRO in na portal MZ§ZS - CEUVIZ, 
sodelovala v strokovnih skupinah za izdelavo IP za otroke s posebnimi potrebami, 
sodelovala z Zavodom za solstvo pri organizaciji §tudijskih skupin, 
izvajala delavnice za strokovne delavce v okviru Mreze za spreminjanje kakovosti v vrtci (je en izmed 
koordinatorjev mreze). 

Logopedinja Moira Berginc je izvedla in opravila sistematske preglede govora 5-letnih otrok in izvajala 
obravnave otrok, ki so to potrebovali. 
Specialna pedagoginja-defektologinja iz Centra za korekcijo sluha in govora Helena Dodlek, je nudila 
dodatno strokovno pomoc otrokom s posebnimi potrebami, po odlocbi Komisije za usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami. 

9. PEDAGOSKO VODENJE 

• pregled dokumentacije, urejenosti igralnic 
• hospitacije v skupinah 
• kraj§i obiski v vseh skupinah 
• organizacija izobrazevanja vzgojiteljic in pomocnic vzgojiteljic in organiziranje seminarjev in drugih 

strokovnih izpnpnlnjevanj 
• skrb za urejenost igralnic, kotibkov 
• podajanje smernic za pedago§ko delo 
• organizacija dneva odprtih vrat, vpisov otrok 
• priprava in organizacija prireditev 
• vodenje strokovnega kolegija 
• sodelovanje v projektnih timih 
• organizacija predavanj za starse, prireditev 
• urejanje mentorstva, hospitacij dijakinjam in pripravnicam, razgovori 



• skrb za nabavo didaktibnega materiala in strokovne literature 
• organizacija sodelovanja dijakinj srednjih vzgojiteljskih sol in Studentk univerze - oddelka za predsolsko 

vzgojo. 

10. STROKOVNI IN DRUGI ORGANI 

Strokovni organi vrtca so: 
• vzgojiteljski zbor - izvedli smo dve redni seji vzgojiteljskega zbora; teme, ki smo jih obravnavali: 

organizacija dela, obravnava LDN, spremljanje realizacije LDN, tekoca problematika, mnenje o 
napredovanju vzgojiteljev v nazive, planiranje izobrazevanja, obravnava realizacije dela timov, poro&l 
o obiskih na posvetih in seminarjih, sprotno seznanjanje s spremembo zakonodaje, pravilnikov in 
obvestil MIZS, planiranje skupnih projektov, praznovanj, delavnica: premaknimo rutino; neformalno 
druzenje celotnega kolektiva: »Vrtec Mavrica ima talent« 

• aktivi vzgojiteljic in pomocnic vzgojiteljic - 5 delovnih timov, ki so se srecevali enkrat mesecno 
• strokovni tandemi - tedenska srefievanja, nabrtovanje in evalvacija dela v skupini 
• strokovni kolegij - posvetovalno telo, ki ga sestavljajo: ravnateljica, pomocnica ravnateljice, svetovalna 

delavka, organizacijski vodji enot, vodje timov- sredevali smo se 1x mesecno. 
• Mrezni tim za spreminjanje kakovosti (v sodelovanju s Pedago§kim institutom: svetovalna delavka, 

pom. ravnateljice in predstavniki posameznih enot) 
Za uspesno organizacijo dela pri posameznih nalogah so se strokovne delavke srecievale v okviru razlicnih 
komisij in odborov: 
• strokovne skupine za pripravo in spremljanje individualiziranega programs za otroke s posebnimi 

potrebami, 
• organizacijski odbor 22. Ciciolimpiade in projekta Mali turisti, 
• eko odbor (obCasno), 
• tim za prehrano, 
• inventurne komisije (december). 

11. SODELOVANJE S STARSI 

Sodelovanje s starSi je potekalo po predvidenem planu, izvedli smo tudi nekaj nenabrtovanih dejavnosti. 
Star§i so sodelovali pri vseh dejavnostih vrtca, za katere je bilo predvideno njihovo vkljubevanje: dejavnosti 
v mesecu sporta, celoletna akcija zbiranje zamaSkov, hrane za zivali ipd. Nekateri so se udelezili 
praznovanja rojstnega dne otroka v skupini, z otroki so izdelovali puncke iz cunj. Udelezili so se novoletnih 
in spomladanskih delavnic, namenjenih krasitvi igralnic in hodnikov, pripravili igrico in rekvizite za novoletno 
predstavo : »Mojca Pokrajculja«, ter spremljali otroke na izletih in pohodih. Ob 8. marcu je skupina otrok 
svoje mamice razvajala v improviziranem kozmetifinem salonu (masaze, licenje, friziranje). Skoraj vsi starsi 
in veliko starih starsev si je ogledalo 22. Ciciolimpiado in se udelezilo zakljubnih srebanj skupin vrtca. Veliko 
so sodelovali tudi s prinasanjem literature, igrab na dano temo, odpadnega in naravnega materiala, 
potrebnega za dejavnosti vrtca ter s prinasanjem odpadnega materiala v EKO toCke. 

Nekateri star§i so predstavili v skupini svoj poklic ali prostocasno dejavnost. Nekateri starsi so povabili 
otroke in strokovne delavce vrtca na obisk na dom, predstavili delovno mesto. V okviru letosnjega projekta 
Z igro do prvih turisticnih korakov so nekateri star§i predstavili §porte, s katerimi so se ukvarjali: veslanje, 
nogomet, rokomet, tenis, odbojka na mivki. Otroke so povabili na stadion, v vesla§ki klub, kjer so otroci 
aktivno sodelovali. 
Star§i so lahko sledili objavam na oglasni deski pred oddelkom ali v koticku za starve. Starse smo seznanjali 
z delom v vrtcu tudi z obvestili v zvezku, z avtentkSno zapisanimi izjavami otrok. Najbolj zazelene so bile 
kratke dnevne izmenjave informacij o otroku ob sprejemu ali oddaji otroka. Na prvih roditeljskih sestankih 
je bila velika udelezba starsev v vseh skupinah, na drugih oblikah (predavanja, delavnice) pa slabsa. Starsi 
so imeli moznost pridobiti bolj poglobljeno informacijo o razvoju in napredku otroka na pogovornih urah, ki 
so bile predhodno najavljene in starsi so imeli moznost, da se vpisejo v ustreznem terminu. 

Psihologinja Sanda M.J. je izvedla predavanja za starse: 
- Uvajanje v vrtec (za starve otrok novincev) 
- Priprava na solo (za starse pred vstopom v §olo) 

Organizirala je predavanje za starse v izvedbi zunanjega izvajalca: 
-specialne pedagoginje Tatjane Jakovljevid, strokovnjakinje s podrocja 
nevroznanosti, na temo Gibanje za razvoj in ucenje otrok. 



Starsi so sodelovali tudi pri naslednjih dejavnostih: 
zbiranje sredstev v decembrski humanitarni akciji »z roko v roki«, 
sodelovanje v Svetu starsev, Svetu zavoda. 

12. SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Na§ vrtec je odprt in v svojem vsakdanjem delovanju veliko sodeluje z razlicnimi institucijami v svojem 
okolisu in §ir§e. Na§i leto§nji sodelavci so bili tudi: 

• Gasilsko dru§tvo Korte, KS Korte 
• Gasilska brigada Koper 
• Lutkovno dru§tvo Marionette (8. pravljibni festival) 
• Obcina Izola 
• Avditorij Portoroz 
• DINIT d. o. o 
• Atlantic grup 
• Andragosko drustvo Morje - Univerza za tretje zivljenjsko obdobje Izola 
• Medgeneracijski center Izola 
• Univerza za tretje zivljenjsko obdobje Izola 
• Dom starejSih obcanov Izola 
• Hotel Delfin: sodelovanje v celoletnem projektu Medgeneracijsko druzenje z Marjetko 

Popovski, DruStvom upokojencev Domzale 
• Tic Izola 
• Mestna knjiznica Izola, potujoda knjiznica (obisk pravljicne sobe, obisk knjiznicarke, navajanje 

otrok na izposojo knjig) 
• Italijanska vrtec L'aquilone Izola (FIT igre, poligon, predstava, predstavitev krozkov) 
• Tenis center Hangar 
• OS Livade (KD: ogled musicla, obisk starejsih otrok v soli, spoznavanje §ole, sodelovanje pri 

uri pouka) 
• OS V. Smuc Izola in podruznicna sola Korte (KD: ogled predstave Mali strahec Bau - bau, 

obisk starejsih otrok v §oli, spoznavanje sole, sodelovanje pri uri pouka) 
• CKSG Portoroz 
• Glasbena Sola: podruznica Izola 
• ZD Izola (projekt "Koraki do zdravja" in skrb za zdrave zobe ter obisk zobne ambulante) 
• Bolnica Izola (nastop otrok skupine Jezki ob otvoritvi novoletnega bazarja) 
• Resevalna postaja Izola 
• Policijska postaja Izola 
• Svet za preventive in vzgojo v cestnem prometu (zapelji me varno) 
• DPM Izola (graficne delavnice) 
• Rokometni klub Izola (Peter Bozi6, Nina Cepic) 
• Tenis center Izola 
• Komunala Izola (skrb za 6isto okolje) 
• Plac Izolanov 
• CK§ Izola (ogled predstav, izvedba razstave, predstave, plesne delavnice z Niko Pegan) 
• Avditorij Portoroz 
• Kino Otok (izdelava stripa. Super junaki v vesolju) 
• Kino Odeon 
• PF Koper, Srednja Sola Izola, LU Koper (opazovanja, izvajanje nastopov, hospitacij) 
• Marina Izola (Eko kviz) 
• Jadralni klub Olimpic Izola 
• Mladinska knjiga Izola 
• Rdeci Kriz Izola, (humanitarna akeija: Z roko v roki v veseli december; zbiranje hrane in drugih 

pripomockov) 
• Spar Izola 
• Cebelarska zveza Slovenije, MIZ§, MKGP (slovenski zajtrk) 
• DruStvo upokojencev: Nastop otrok ob tednu starejSih obSanov 
• Galeriji Alga in Insula 
• RD - Obala - druStvo za reSevalne pse Burja 
• FLIP - plesno gledaliSka skupina. 



Pri naCrtovanju naSega dela v vrtcu smo izhajali iz otrok in sledili Kurikulu. Otrokom smo omogodali, da so 
preizkuSali razlidne poti za doseganje zastavljenih ciljev, da so spoznavali razlicna mnenja in razmiSljanja 
in se naudili sprejeti drugadnost. Povezovali smo se med oddelki, sodelovali z okoljem in utrjevali 
pridobljeno veSdino vzpostavljanja prijateljskih vezi. Veliko smo se gibali na prostem, opazovali in 
spoznavali naravo in sledili spremembam v njej. Zbirali in lodevali smo odpadke in izvajali distilne akcije na 
igriddu in v dirsem okolju ter razvijali spodtljiv in odgovoren odnos do five in nezive narave. Made dejavnosti 
so se skozi celo leto prepletale kot mavridni valovi iz nase vizije. Realizirali smo vse nadrtovane prioritetne 
dejavnosti in globalne cilje. 

13. POTRDITEV POROCILA O REALIZACIJI LDN ZA SOL. L. 2017/18 

Porocilo o realizaciji LDN za solsko leto 2017/2018 je bilo sprejeto na Svetu zavoda dne 27. 9. 2018. 

Predsednica Sveta zavoda 
Martina Langus 

Ravnateljica vrtca 
Suzana Bozid 
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